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Samið um Sunnuhlíð
Stefnt er að því að ganga frá 
samkomulagi í vikunni sem leysir 
fjárhagsvanda hjúkrunarheimilisins 
Sunnuhlíðar. Kópavogsbær gefur 81 
milljónar króna fasteignaskuld eftir 
auk vaxta. 2

SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson 
skrifar um kvikmyndina Hrúta. 11

LÍFIÐ Alþjóðlegur förðunarskóli 
 opnar á Íslandi í ágúst. 15

SPORT Strákarnir okkar komust á 
níunda Evrópumótið í röð. 18
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Sýningargripur
„Fifty dining”-stóllinn sem Dögg Guðmunds-dóttir kom að því að hanna er sýndur á hönn-unarsýningunni Kvinder í dansk møbeldesign í Danmörku. SÍÐA 2

EIN NÆRINGARRÍK-
ASTA OFURFÆÐAN

Halló Jörð, heyrirðu í mér?   
Könnunarfarið Philae hefur vaknað 
til lífsins eftir nokkurra mánaða 
dvala á halastjörnu. Samskipti Philae 
og geimskipsins Rosettu minna um 
margt á samskipti mæðgna. 8
Segjast ekki hafa hyglað FH   
Fyrrverandi bæjarstjórar Hafnar-
fjarðar segja það af og frá að þeir 
hafi hyglað FH umfram Hauka. 6
Skila ársreikningum seint  Alls 
vantar 271 ársreikning frá sjálfs-
eignarstofnunum og sjóðum fyrir 
árið 2013. Ríkisendurskoðandi segist 
þurfa frekari úrræði. 4

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

dregur úr hrukkum, 
örum og bólum.

Fæst í Lyfju, Heilsuhúsinu og Fjarðarkaup

SNIGLAGEL

Sumarið byrjar
í Smáralind

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnir

HEILBRIGÐISMÁL „Það er hrun yfir-
vofandi í íslensku heilbrigðiskerfi ef 
af verður,“ segir Sigríður Gunnars-
dóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar 
á Landspítalanum, við þeim fregnum 
að fjöldi hjúkrunarfræðinga ætli sér 
að segja upp vegna lagasetningar á 
verkfall þeirra sem samþykkt var 
á Alþingi síðastliðinn laugardag. 
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis-
ráðherra segir það hafa verið brýnt 
að stöðva verkfallsaðgerðir til að 
tryggja öryggi sjúklinga. 

„Það komu inn uppsagnir fyrir 
helgi sem ég hef fengið staðfestar en 
ég reikna með því að það komi mun 
fleiri uppsagnir inn á borð  spítalans 

þegar hjúkrunarfræðingar mæta til 
vinnu eftir helgina,“ segir Sigríður. 
„Hjúkrunarfræðingar eru hryggjar-
stykki í íslensku heilbrigðiskerfi 
og ég hef heyrt í mjög sérhæfðum 
hjúkrunarfræðingum að þeir ein-
staklingar muni segja upp í stórum 
stíl.“

Verkfallsaðgerðir hafa staðið yfir í 
langan tíma og hefur staðan á sjúkra-
húsum landsins versnað dag frá degi. 
Sigríður segir það hárrétt að verk-
falli varð að ljúka en ekki með þess-
um hætti. Reiðin sé mikil innan stétt-
arinnar með lagasetningu á verkfall 
þeirra og langlundargeð hjúkrunar-
fræðinga sé að þrotum komið. 

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis-
ráðherra segir stofnanirnar þurfa 
nú að taka á þeim vanda ef hjúkr-
unarfræðingar fara að segja upp í 
stórum stíl. „Það er leitt ef til þess 
þarf að koma,“ segir Kristján Þór. 
„Brýnasta úrlausnarefnið var að 
tryggja öryggi sjúklinga. Upp sagnir 
hjúkrunarfræðinga eru veruleiki 
sem stofnanirnar þurfa svo að tak-
ast á við.“

BHM hefur boðað málsókn vegna 
lagasetningar þingsins og segir það 
brot á stjórnarskrá að afnema samn-
ingsrétt félagsins.  

„Það er áhyggjuefni að ríkis valdið 
skuli hvorki skynja né skilja hlut-

verk sitt sem vinnuveitandi þúsunda 
háskólamenntaðra sérfræðinga sem 
sinna nauðsynlegri opinberri þjón-
ustu í þjóðfélaginu,“ segir í tilkynn-
ingu BHM. - sa

Uppsagnir óumflýjanlegar
Langlundargeð hjúkrunarfræðinga er að þrotum komið og munu margir í stéttinni segja upp störfum í vik-
unni. Heilbrigðisráðherra segir leitt ef til uppsagna hjúkrunarfræðinga þarf að koma. BHM íhugar málsókn.

FÓLK Handboltalandsliðsmenn-
irnir Gunnar Steinn Jónsson og 
Róbert Gunnarsson venda kvæði 
sínu í kross og hanna nú boli 
undir merkinu BOB. Verkefninu 
hafa þeir sinnt í gegnum netið og 
þegar þeir hittast í landsliðsferð-
um, en Gunnar spilar í Þýska-
landi og Róbert í Frakklandi. 

„Ekki snýst þetta um að verða 
ríkir, heldur að fá að skapa og 
láta gott af okkur leiða,“ segir 
Gunnar, en þegar bolur er keypt-
ur rennur andvirði teppis fyrir 
barn í flóttamannabúðum til 
UNICEF á Íslandi. Bolirnir munu 
fara í sölu á þriðjudag. -ga / sjá síðu 22 

Komnir í tískubransann:

Landsliðsmenn 
hanna fatnað 

FLOTTIR  Róbert og Gunnar í bolunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VOPNASKAK VÍKINGANNA  Þessir ungu drengir háðu mikla orrustu þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. Vík-
ingahátíðin í Hafnarfi rði hófst á föstudaginn og henni lýkur á miðvikudaginn, 17. júní.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMGÖNGUR „Það er mikil andlits-
lyfting að fara að eiga sér stað á 
Hlemmi og næstu helgi auglýsum 
við eftir hugmyndaríkum aðilum 
til þess að framkvæma eitthvað 
skemmtilegt,“ segir Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri, en borg-
in auglýsir nú eftir rekstraraðilum 
að Hlemmi. 

Dagur segist vera spenntur fyrir 
fyrirhuguðum breytingum.„Nú á 
að fara að taka Hlemm í gegn og 

það kemur svo 
bara í ljós hvað 
þetta húsnæði 
mun bjóða upp 
á,“ segir Dagur 
og bætir við að 
hann sjái fyrir 
sér að matar-
markaður rísi á 
Hlemmi. 

„Víða um Evrópu eru að spretta 
upp matarmarkaðir og það er 

 oftast mikið líf og fjör í kring um 
þá.“

Varðandi það hvort Strætó muni 
hætta að stoppa á Hlemmi segir 
Dagur að svo verði ekki. „Eina 
breytingin verður sú að Hlemmur 
verður ekki biðstöð lengur heldur 
skiptistöð.“

Dagur segir að vinnuhópur, 
sem skipaður var í kjölfar þess að 
Reykjavíkurborg keypti BSÍ árið 
2013, sé enn að störfum.   - ngy

Reykjavíkurborg auglýsir nú eftir hugmyndaríkum rekstraraðilum:

Vill fá matarmarkað á Hlemm

Uppsagnir 
hjúkrunar-

fræðinga er 
veruleiki sem 
stofnanirnar 
þurfa svo að 
takast á við. 

Kristján Þór Júlíusson, 
heilbrigðisráðherra.

DAGUR B. 
EGGERTSSON
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SVEITASTJÓRNARMÁL Gylfi Ingvars-
son, fulltrúi Samfylkingarinnar í 
hafnarstjórn Hafnarfjarðar, fór 
fram á óháða stjórnsýsluúttekt 
á framferði meirihluta hafnar-
stjórnar og aðkomu Haralds Lín-
dal, bæjar stjóra Hafnarfjarðar, 
í tengslum við fund sem fór fram 
bæjarskrifstofu Hafnarfjarðar 
laugardaginn 15. nóvember 2014 á 
fundi nefndarinnar þann 11. júní. 

Á bæjarskrifstofunni taldi 
starfsmaður hafnarinnar sig vera 
að ræða við Harald Líndal bæjar-

stjóra. Síðar hafi komið í ljós að um 
hafi verið að ræða starfsmann R3 
ráðgjafar að sögn Gylfa.

Már Sveinbjörnsson, hafnar-
stjóri Hafnarfjarðarhafnar, segir 
að Unnur Lára Bryde, formaður 
hafnarstjórnar og fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins, hafi afhent starfs-
manninum bréf í byrjun febrúar 
þar sem dregið var í efa að fund-
urinn hefði nokkru sinni átt sér 
stað. Starfsmanninum hafi verið 
gefinn kostur á að sanna að fundur-
inn hefði farið fram og annars yrði 

hann áminntur. „Síðan var þetta 
bréf dregið til baka viku seinna,“ 
segir Már.

Meirihluti hafnarstjórnar hafn-
aði tillögu Gylfa. Unnur Lára segir 
að þegar hefði verið samþykkt í 
bæjar stjórn að óháð stjórnsýsluút-
tekt færi fram á málefnum hafn-
arinnar síðastliðinn áratug og að 
vonast væri til að hún kæmi út í 
þessari viku.

Unnur vildi ekki tjá sig sérstak-
lega um þetta einstaka mál og bar 
við trúnaði við starfsmanninn. -ih

Formaður hafnarstjórnar segir að von sé á úttekt á málefnum hafnarinnar síðustu tíu ár í vikunni:

Hafna beiðni um úttekt á hafnarmálinu

GYLFI INGVARSSON  Fulltrúi Samfylk-
ingarinnar segir slæmt að meirihlutinn 
sé dómari í eigin sök. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÖLDRUNARMÁL Stefnt er að því að 
ljúka samningum sem leysa eiga 
skuldavanda hjúkrunarheimilis-
ins Sunnuhlíðar í vikunni. „Það 
eru að klárast ákveðnir samningar 
við marga aðila til að koma dæm-
inu í höfn,“ segir Þóra Þórarins-
dóttir, formaður stjórnar sjálfs-
eignastofnunarinnar Sunnuhlíðar.

Vigdísarholt, félag í eigu ríkis-
ins, tók yfir rekstur hjúkrunar-
heimilisins á síðasta ári vegna 
mikils skuldavanda Sunnuhlíðar. 
Sunnuhlíð hefur hins vegar áfram 
átt húsnæði hjúkrunarheimilisins 
sem og átt og séð um rekstur íbúða 
í nágrenni við heimilið.

Samkomulagið fellst í því að 
ríkið mun eignast húsnæði hjúkr-
unarheimilisins við Kópavogs-

braut 1c gegn 
því að taka yfir 
h luta skulda 
samtakanna, 
sem námu hátt í 
hálfum milljarði 
samkvæmt árs-
reikningi ársins 
2013. Sunnuhlíð 
mun hins vegar 
áfram eiga og 

reka íbúðirnar.
Þá mun Kópavogsbær einnig 

gefa eftir áfallin fasteignagjöld 
á árunum 2009 til 2013 og fyrstu 
þrjá mánuði ársins 2015, sem 
nema 59 milljónum króna en með 
áföllnum vöxtum samtals 81 millj-
ón króna. Tillaga þess efnis var 
samþykkt af öllum ellefu bæjar-

fulltrúum í bæjarstjórn Kópavogs 
þann 9. júní síðastliðinn með þeim 
fyrirvara að kaup ríkisins á hús-
næði Sunnuhlíðar gengu eftir.

Á móti hyggst Kópavogsbær 
draga saman útgjöld til fram-
kvæmda á þessu ári sem nemur 
niðurfellingu fasteignagjalda svo 
aðgerðin á ekki að hafa áhrif á 
afkomu bæjarsjóðs.

„Það myndaðist strax þver-
pólitísk sátt um að Kópavogsbær 
myndi komast að lausn málsins 
með styrk sem nemur skuldinni,“ 
segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri Kópavogs. Ármann segir að 
brýnt hafi verið að tryggja rekstur 
hjúkrunarheimilisins í bæjarfélag-
inu enda ætti það sér merka sögu.
 ingvar@frettabladid.is 

Vandi Sunnuhlíðar 
leystur í vikunni
Stefnt er að því að ganga frá samkomulagi sem leysa á skuldavanda hjúkrunar-
heimilisins Sunnuhlíðar í vikunni. Ríkið mun eignast húsnæði hjúkrunarheimilisins 
ásamt því að Kópavogsbær gefur eftir 81 milljónar króna fasteignagjöld auk vaxta.

SUNNUHLÍÐ  Lausn á skuldavanda Sunnuhlíðar er í sjónmáli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

TYRKLAND Örvilnun og skelfingarástand skapaðist á landamærum 
Tyrklands og Sýrlands í gær þegar fjöldi flóttamanna reyndi að kom-
ast yfir landamæri Sýrlands til Tyrklands við tyrknesku borgina 
Akçakale.

Kúrdaher og vígamenn Íslamska ríkisins berjast um landamæra-
borgina Tal Abyad Sýrlandsmegin landamæranna. Flóttamenn frá 
nærliggjandi svæðum reyndu að þvinga sér yfir landamærin en 
tyrkneski herinn hélt aftur af þeim með vatnsbyssum og skutu á þau 
gúmmíkúlum.

Seinni part gærdagsins bárust þó fyrirmæli um að hleypa ætti 
flóttamönnum til Tyrklands vegna neyðarástands.  - srs

Tyrkir opnuðu landamærin fyrir sýrlenskum flóttamönnum:

Glundroði vegna stríðsástandsins

SKELFINGARÁSTAND  Fjórar milljónir Sýrlendinga eru á flótta.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

NORÐURÞING Vegtengingar milli 
Húsavíkurhafnar og iðnaðar-
svæðisins á Bakka munu reynast 
ríkissjóði mun dýrari en ráð var 
fyrir gert. Áætlanir gerðu ráð 
fyrir 1,8 milljörðum króna í upp-
byggingu vegtenginga. 

Meirihluti atvinnuveganefnd-
ar hefur lagt fram frumvarp um 
að breyta lögum um uppbygg-
ingu á svæðinu til að geta mætt 
þessum aukakostnaði. Mælst er 
til þess að upphæðin falli brott 
úr lögum svo hægt verði að 
greiða framkvæmdina að fullu. 
 - sa

Framkvæmdir á Bakka:

Vegtengingar 
fram úr áætlun

MENNTUN Í nýrri skýrslu Evr-
ópsku menntastofnunarinnar 
kemur fram að ríki Evrópu-
sambandsins eru að færast nær 
markmiðum sínum um að lækka 
brottfall úr námi í tíu prósent.

Ísland er eitt þeirra ríkja sem 
eiga aðild að mælingum um 
brottfall í Evrópu en í skýrsl-
unni kemur fram að brottfall á 
Íslandi er langt umfram meðaltal 
Evrópusambandsins. Brottfall á 
Íslandi nemur um 20 prósentum 
ungmenna á aldrinum 18 til 24 
ára en meðaltalið í Evrópusam-
bandinu er um 12 prósent.  - srs

Brottfall úr námi minnkar:

Eru nær mark-
miðum sínum

VEÐUR

SJÁ SÍÐU 14

GRÆNLAND Þrír græn lenskir 
stjórnmálamenn, þau Aleqa 
 Hammond, Kuupik Kleist og Steen 
Lynge, hafa verið kærðir fyrir að 
hafa misfarið með opinbert fé. 

Fjórir íbúar á Grænlandi kærðu 
þau til lögreglunnar og segja 
stjórnmálamennina seka um 
blekkingar, fjárdrátt og umboðs-
svik. Upphæðirnar nema sam-
tals rúmlega 270 þúsund dönsk-
um krónum, sem samsvarar fimm 
og hálfri milljón íslenskra króna. 
Grænlenska útvarpið KNR skýrir 
frá þessu á fréttavef sínum.

Aleqa Hammond situr á græn-
lenska landsþinginu fyrir Siumut- 
flokkinn og var formaður land-
stjórnarinnar í rúmlega ár frá 
2013 til 2014. Hún sagði nokkuð 
skyndilega af sér síðastliðið haust 
eftir að fram komu ásakanir um 
að hún hefði látið ríkissjóð greiða 

flugferðir og hótelgistingu fyrir 
sig.

Steen Lynge er þingmaður 
Atassut- flokksins og er sakaður 
um að hafa tvisvar sinnum tekið 
fjölskyldu sína með í opinberar 

ferðir. Kuupik Kleist sat á þingi 
fyrir IA-flokkinn og var formaður 
landstjórnar árin 2009 til 2013 og 
er sagður enn eiga ógreidda skuld 
sína við ríkissjóð.

 - gb

Þrír grænlenskir stjórnmálamenn hafa verið kærðir fyrir spillingu og svik:

Sögð hafa misnotað opinbert fé

ALEQA HAMMOND  Fyrrverandi formaður grænlensku landstjórnarinnar sagði af 
sér síðastliðið haust vegna spillingarásakana. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Vaxandi suðaustan- og austanátt sunnan 
til á landinu í dag og þykknar upp, 8-15 
m/s syðst síðdegis og fer að rigna, en 10-
18 m/s um kvöldið, hvassast við ströndina. 
Fremur hæg austlæg eða breytileg átt um 
landið norðanvert og bjartviðri. Hiti 10 
til 17 stig.
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SPURNING DAGSINS
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Salou

Frá kr. 69.900
m/morgunmat

Netverð á mann frá kr. 69.900 m.v. 2-4 í íbúð/stúdíó/herbergi 
m/morgunmat. Netverð á mann frá kr. 84.900 m.v. 2-4 í íbúð/
stúdíó/herbergi m/hálfu fæði.

19. júní í 7 nætur

STÖKKTU

FJÁRMÁL Nærri helmingur sjálfs-
eignarstofnana og staðfestra 
sjóða hefur ekki skilað ársreikn-
ingi fyrir árið 2013 eins og lög 
gera ráð fyrir. Ríkisendurskoðun 
gerir alvarlegar athugasemdir 
við þennan trassaskap í skýrslu 
sem stofnunin gaf út í vikunni. 

Í árslok 2013 voru 704 sjóðir 
og stofnanir á skrá hjá hinu opin-
bera og voru nýjar skráningar 21 
á því ári. Þann 1. júní síðastlið-
inn höfðu 433 sjóðir eða stofn-
anir skilað ársreikningi fyrir 
rekstrarárið 2013, sem segir 
okkur að 271 sjálfseignarstofnun 
hefur ekki skilað ársreikningi.

Niðurstöðutölur rekstrar- 
og efnahagsreikninga þeirra 
samtals var sem hér segir í 
 milljónum króna: Í árslok 2013 
voru 704 sjóðir og stofnanir á 
skrá. Á árinu 2013 var staðfest 
21 ný skipulagsskrá.

„Það er gömul saga og ný að 
ársreikningar staðfestra sjóða 
og stofnana skila sér oft seint 
og illa þrátt fyrir mikinn eftir-
rekstur af hálfu Ríkisendur-
skoðunar,“ segir Sveinn Ara-
son ríkisendurskoðandi. „Segja 
má að það sem einkennir hinn 
dæmigerða sjóð eða stofnun sé 
að starfsemi þeirra er lítil að 
umfangi saman borið við félög og 
sjóði sem stunda atvinnurekstur. 
Helstu verkefni þeirra hafa frá 
fornu fari falist í því að stuðla 
að eða styrkja margvísleg vel-
ferðar- og menningarmál, ýmist 
á landsvísu eða í héruðum tengd-
um stofnendum þeirra.“

Sveinn bendir á að líkleg orsök 
þess að forsvarsmenn sjóða 
trassi það að skila ársreikn-

ingum sé þekkingarleysi þeirra 
um skyldur sjálfseignarstofnana.

„Helstu ástæður þess að árs-
reikningar þeirra berast ekki á 
réttum tíma eru sjálfsagt mis-
munandi, svo sem ókunnugleiki 
forsvarsmanna um skyldur sínar 
á þessu sviði, hirðuleysi for-
svarsmanna í þessum efnum og 
að fyrrverandi forsvarsmenn séu 
látnir og ókunnugt er um þá sem 
við keflinu kunna að hafa tekið,“ 
segir Sveinn.

Ríkisendurskoðun segir það 
skipta miklu máli að fá úrræði til 
að krefja sjóði um skil ársreikn-
inga og að engin tæki og tól séu til 
í dag til að toga ársreikninga úr 
sjálfseignarstofnunum. Yfirvöld 

skortir virk lögbundin úrræði til 
þess að knýja fram skil, svo sem 
heimildir til að beita dag- eða 
vikusektum. „Reynslan hefur því 
miður sýnt að ítrekaðar hvatn-
ingar Ríkisendurskoðunar vegna 
vanskila eða hótunarbréf hafa 
ekki skilað tilætluðum árangri.“

 sveinn@frettabladid.is

Sjálfseignarsjóðir 
trassa ársreikninga
Ríkisendurskoðun hefur gefið út skýrslu um sjálfseignarstofnanir og sjóði. Þar 
kemur fram að 271 ársreikning vantar frá árinu 2013. Ríkisendurskoðandi segist 
þurfa vopn í baráttunni því hótunarbréf til sjóðanna virki ekki nægilega vel.

RÍKISENDURSKOÐANDI  Að mati ríkisendurskoðunar þarf stofnunin vopn í 
 baráttunni til að draga ársreikninga út úr sjálfseignarstofnunum sem árvisst trassa 
skil þeirra samkvæmt lögum.

UTANRÍKISMÁL Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra átti 
fund með Timo Soini, utanríkis-
ráðherra Finnlands, á miðviku-
daginn. 

Ráðherrarnir ræddu málefni 
norðurslóða, samskipti ríkjanna og 
öryggis- og varnarmál í Evrópu  
út frá breyttum aðstæðum í heim-
inum. Þá ræddu ráðherrarnir 
 áætlun um að auka gagnkvæm við-
skipti á milli ríkjanna. 

Einnig funduðu Gunnar Bragi og 
Soini um stefnu ríkjanna tveggja 
í Evrópumálum. Gerði Gunnar 
Bragi grein fyrir því að íslenska 
ríkisstjórnin hefði stöðvað aðildar-
viðræður við Evrópusambandið 
og tekið Ísland af lista umsóknar-
ríkja. Timo Soini er formaður 
Sannra Finna og á móti aðild Finn-
lands að Evrópusambandinu. Þrátt 
fyrir andstöðu Soini við Evrópu-

sambandið mun Finnland seint 
draga sig úr Evrópusambandinu 
þar sem samstarfsflokkar Sannra 
Finna eru hlynntir aðild Finnlands 
að Evrópusambandinu.

Auk þess að hitta Soini fundaði 
Gunnar Bragi með Antero Vartia, 
sem tók sæti á finnska þinginu 
fyrr í ár fyrir Græningjaflokk-
inn.  - srs

Ræddu Evrópustefnu ríkisstjórnanna á fundi utanríkisráðherra í Finnlandi:

Gunnar Bragi og Soini funda

TVEIR RÁÐHERRAR  Bæði Gunnar Bragi og Soini eru á móti aðild að Evrópusam-
bandinu.  MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ 

  Það er gömul saga og 
ný að ársreikningar 

staðfestra sjóða og 
 stofnana skila sér oft seint 

og illa.
Sveinn Arason ríkisendurskoðandi.

Kött Grá Pjé, ertu farinn í 
hundana?
„Nei, en ég er farinn í klikkað kött.“
Rapparinn Kött Grá Pjé rappar í nýjasta 
myndbandi hljómsveitarinnar Úlfur Úlfur 
og keyrir þar um á blæjubíl með þremur 
stæðilegum sankti bernharðshundum.

HAGSTOFAN Árshækkun launa frá 
fyrsta ársfjórðungi 2014 til fyrsta 
ársfjórðungs 2015 var 5,9 prósent 
að meðaltali. Hækkunin var 4,6 
prósent á almennum vinnumark-
aði og 9,4 prósent hjá opinberum 
starfsmönnum. Þar af hækkuðu 
laun ríkis starfsmanna um 7,4 pró-
sent og laun starfsmanna sveitarfé-
laga um 11,6 prósent. Þetta kemur 
fram á vef Hagstofu Íslands.

Frá fyrri ársfjórðungi var hækk-
un reglulegra launa á almennum 
vinnumarkaði á bilinu 0,5 prósent 

til 1,6 prósenta eftir starfsstéttum. 
Laun tækna og sérmenntaðs starfs-
fólks hækkuðu mest en laun iðn aðar-
manna minnst milli ársfjórðunga. 

Í vísitölu launa á fyrsta ársfjórð-
ungi gætir áhrifa bæði nýrra og 
eldri kjarasamninga ríkis og sveitar-
félaga við nokkur stéttarfélög.

Ekki gætir lengur áhrifa ein-
greiðslu sem kveðið var á um í 
kjarasamningum fjármálaráðherra 
fyrir hönd ríkissjóðs og stéttar-
félaga opinberra starfsmanna sem 
voru undirritaðir á vormánuðum 

2011. Kom sú eingreiðsla til útborg-
unar í janúar 2014 og hafði áhrif 
til 0,1 prósents hækkunar vísitölu 
launa á ársgrundvelli.  - ngy

Laun ríkisstarfsmanna hækkuðu um 7,4 prósent frá fyrsta ársfjórðungi 2014:

Laun ríkisstarfsmanna hafa hækkað

AÐ STÖRFUM  Laun iðnaðarmanna 
hækkuðu minnst.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar 
var kölluð út um hádegisbil í gær, 
er göngumaður slasaðist á fæti.
Var maðurinn á göngu ásamt 
félögum um Þverártindsegg í 
sunnanverðum Vatnajökli þegar 
hann slasaðist. 

Barst tilkynningin frá Björg-
unarfélagi Hornafjarðar en 
aðstæður til björgunar voru 
erfiðar, þar sem maðurinn var 
staddur í átta hundruð metra hæð 
og í umtalsverðum bratta.

Ferðafélagar mannsins höfðu 
samband við björgunarsveitina 
og bjuggu um manninn í neyðar-
skýli á meðan beðið var björgun-
ar. -ga

Þyrlan kölluð á vettvang: 

Slasaðist á fæti 
á Vatnajökli 

BRETLAND Breska leyniþjón ustan 
hefur undanfarna daga þurft 
að færa starfsmenn sína í starfi 
vegna gagna sem Edward Snow-
den tók með sér frá Bandaríkjun-
um og lak á netið.

Telja Bretar Kínverja og Rússa 
hafa komist í gegnum dulkóðun 
gagnanna. Snowden hefur fram 
til þessa sagt að engin stjórnvöld 
kæmust nokkurn tíma í umrædd 
skjöl, en þau hlaupa á milljónum 
talsins. 

Þegar hafa vestrænar leyni-
þjónustur þurft að draga útsend-
ara sína úr nokkrum löndum 
vegna skjalanna, en í skjölunum 
má finna upplýsingar um að-
gerðir og aðferðir.  -ga

Skjöl Snowdens líklega opin:

Óttast um ör-
yggi útsendara 

ALÞINGI Frumvarp allsherjar- 
og menntamálanefndar alþingis 
um eflingu tónlistarnáms verður 
rætt á þingfundi á morgun.

Í frumvarpi nefndarinnar er 
lagt til að framlengja samning 
milli ríkis og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um fjárstreymi úr 
jöfnunarsjóði sveitarfélaga til 
handa sveitarfélögum landsins 
til að standa straum af tónlistar-
kennslu og taka á brýnum vanda 
í fjármögnun tónlistarnáms á 
landinu. Frumvarpið kemur seint 
fram og því þarf að kalla eftir 
afbrigðum til að geta tekið málið 
á dagskrá. - sa

Menntamálanefnd þingsins:

Vilja stórefla 
tónlistarnám

TÓNLISTARNÁM Alþingisnefnd vill 
beita jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að 
efla tónlistarnám.

SAMGÖNGUR Enn er bið eftir því 
að hálendisvegir landsins verði 
opnir almenningi. Mikill snjór 
er víða á hálendinu sunnanverðu 
sem gæti haldið vegunum lokuð-
um í nokkrar vikur í viðbót. 

Samkvæmt Vegagerðinni eru 
snjóalög í meðallagi á hálendinu 
norðanverðu og gætu því vegir 
opnast þar innan tíðar. Vegagerð-
in vinnur að því að ryðja sumar 
leiðir til að flýta fyrir bráðnun á 
vegunum. Einnig hefur leysinga-
vatn þau áhrif að blautir vegir 
gætu eyðilagst fljótt ef umferð 
um þá yrði opnuð.  - sa

Mikill snjór enn á fjöllum:

Hálendisvegir 
flestir lokaðir

LANDMANNALAUGAR Ekki viðrar 
svona vel á þá sem leggja leið sína á 
hálendið í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BANDARÍKIN  Engar frekari upp-
lýsingar hafa borist vegna stroku-
fanganna David Sweat og Richard 
Matt sem flúðu hámarksöryggis-
fangelsi nokkurt í New York. Eru 
liðnir níu dagar síðan þeir brutust 
út með rafmagnsverkfærum og 
skriðu svo í gegnum rör og út í 
holræsakerfið. Höfðu þeir komið 
brúðum fyrir í rúmum sínum sem 
blekktu fangaverði. 

Íbúar á svæðinu eru óttaslegnir 
vegna þessa og telja fangana lík-
lega til að vera í nágrenninu. -ga

Strokufangar enn ófundnir:

Níu dagar frá 
stroki fanganna
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Þar sem ferðalagið byrjar
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Þar sem ferðalagið byrjar
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Fortjald, grind undir rúm og eldhús fylgir - Dönsk hönnun og smíði
290 gr. gagnvarin bómullardúkur - Svefnpláss fyrir 4
Sterk farangursgrind - Fullkomið lúxuseldhús með ryðfríu eldhúsborði og þrem gashellum
Innbyggggður vaskur með vatnsdælu/krana - 35 lítra ísskápur fyrir 12V, 230V eða gas
Tekur aðeins um hálfa mínútu að tjalda - Þyngd: 425 kg.
Burðargeta: 325 kg. - Leyfileg hámarksþyngd: 750 kg.

FERÐAVAGNAR

HáH markslán miðaðð viðð 884 4 mámánaaðaa lláná . 1.1 98989.502
Útborgun kr. 498.000
Meðalgr. Pr. Mán. kr. 25.276
Árleg hlutfallstala kostnaðar 11,89%

FERÐAVAGNAR

Verð 
með vsk.

1.990.000
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HAFNARFJÖRÐUR Tveir fyrrverandi 
bæjarstjórar Hafnarfjarðarbæjar 
segja bæinn ekki hafa hyglað FH 
þegar litið er til fjárfestinga bæj-
arins í mannvirkjum íþróttafélaga 
bæjarins. Fréttablaðið greindi frá 
því á föstudag að Samúel Guð-
mundssyni, formanni Hauka, 
finnst bærinn hygla FH en síðustu 
tíu ár hefur Hafnarfjörður fjárfest 
í mannvirkjum FH fyrir rúma 2,7 
milljarða en fyrir 114 milljónir í 
mannvirkjum Hauka.

„Ég held að maður þurfi að 
horfa á þetta allt í samhengi. Ef 
þú værir með samanburð á tölum 
frá því í kringum síðustu aldamót 
þá værirðu með skýrari mynd af 
uppbyggingunni. Stóra verkefnið 
í kringum síðustu aldamót var að 
reisa Ásvelli. Næsta verkefni á 
eftir því var að fara í uppbyggingu 
Kaplakrika og frjálsíþróttahúss 
þar,“ segir Lúðvík Geirsson, sem 
var bæjarstjóri Hafnar fjarðar frá 
2002 til 2010 en áður gegndi hann 
starfi formanns Hauka.

Uppbyggingin á Ásvöllum sem 

Lúðvík talar um fellur utan þess 
tíma sem nýbirt skýrsla Hafnar-
fjarðarbæjar um greiningu á fjár-
málum íþróttamála fjallar um en 
henni lauk árið 2002.

Guðrún Ágústa Guðmunds dóttir 
var bæjarstjóri Hafnarfjarðar-
bæjar frá 2012 til 2014. Hún segir 
bæinn hafa annaðhvort þurft að 
klára byggingu frjálsíþróttahúss-
ins eða rífa á sínum tíma þar sem 
framkvæmdirnar höfðu setið á 
hakanum í nokkurn tíma vegna 
hrunsins. 

„Hins vegar skil ég að Samúel 
vilji veg Hauka meiri því það er 
rétt að engin uppbygging er þar 
núna,“ segir Guðrún.

Lúðvík segir sára þörf vera nú 
fyrir uppbyggingu á Ásvöllum þar 
sem íbúafjölgun í bænum hefur 
mest verið í nærliggjandi hverfi.

„Ég held að allir séu sammála 
um það að næsta stóra verkefni 
sem þarf að keyra áfram er upp-
bygging á Ásvöllum. Ég trúi ekki 
öðru en að það verði næsta for-
gangsverkefni að halda áfram með 

verkefni á Ásvöllum sem þegar er 
hafið og kominn sökkull og teikn-
ingar fyrir,“ bætir hann við.

„Út frá þessari skýrslu mun ég 
reyna að vinna með bæjarstjórn. 
Ég hef ekki skoðun á fortíðinni 
og ég vil horfa fram á veginn og 
vinna út frá þessum upplýsingum,“ 
segir Haraldur Líndal Haraldsson, 
núverandi bæjarstjóri, um skýrslu 
bæjarins.

Viðar Halldórsson, formaður 
FH, vildi ekki tjá sig um málið. 
  thorgnyr@frettabladid.is

HVAÐ HEFUR 
FJÁRMÁLAKREPPAN 

KENNT OKKUR UM VAL Á 
GENGISFYRIRKOMULAGI?

Aliber er Prófessor Emeritus í alþjóðahagfræði og 
fjármálum við Háskólann í Chicago.  

Aliber hefur skrifað fjölda bóka og ritgerða um 
alþjóðafjármál, erlenda fjárfestingu og starfsemi 

fjölþjóðlegra fyrirtækja. 

Síðustu árin hefur hann sýnt efnahagsmálum á 
Íslandi mikinn áhuga. Aliber spáði fyrir hruni íslenska 

efnahagskerfisins vorið 2008.

Robert Z. Aliber heldur fyrirlestur  
í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins, 

þriðjudaginn16. júní, kl.12-13.30

1 Hvaða sveitarfélag hyggst reisa 
íþróttahöll fyrir tvo milljarða á kjör-
tímabilinu?
2 Prinsessa hvaða Evrópulands gæti 
þurft að sitja inni fyrir skattsvik?
3 Hvað heitir söngvari hljómsveitar-
innar Kaleo?

SVÖR: 1. Garðabær. 2. Spánar. 3. Jökull Júlíusson.

N

SKÓLAMÁL Stærsti árgangur lýð-
veldissögunnar streymir í grunn-
skóla landsins í haust.  Áætlanir 
gera ráð fyrir að nemendum í 
grunnskólum Reykjavíkur fjölgi 
um 150 á milli ára.

„Þetta er allt önnur staða en 
fyrir ári,“ segir Ragnar Þorsteins-
son, sviðsstjóri Skóla- og frístunda-
sviðs Reykjavíkur. Samkvæmt 
tölum sem Fréttablaðið birti í mars 
í fyrra, og voru fengnar hjá Reykja-
víkurborg, var búist við 360 barna 
fjölgun á milli ára. 

„Flutningar 
hjá foreldrum 
eru gríðarlega 
mik l ir.  Bæði 
mi l l i  hverfa , 
úr borginni og 
erlendis.  Við 
höfum velt þess-
ari tölu fyrir 
okkur varðandi 

gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta 
ár og miðum við að þetta sé ein-
hvers staðar á bilinu 150-180 barna 
fjölgun,“ segir Ragnar.

Brugðist verður við fjölguninni 
með færanlegum kennslustofum og 
leigu á húsnæði.   - snæ

Kreppukrílin hafa flutt frá Reykjavík í önnur bæjarfélög og til annarra landa:

Metárgangur á leið í grunnskóla

SKÓLABÖRN  Færri börn fara í skóla í 
Reykjavík en búist var við. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RAGNAR 
 ÞORSTEINSSON  

Bæjarstjórar segjast 
ekki hafa hyglað FH
Fyrrverandi bæjarstjórar Hafnarfjarðar segja bæinn ekki hafa hyglað FH í fjár-
festingum bæjarins en bærinn fjárfesti 23 sinnum meira í FH en Haukum síðustu 
tíu ár. Núverandi bæjarstjóri vill ekki horfa til fortíðarinnar heldur fram á veginn.

FJÁRFESTINGAR  Fyrrverandi bæjarstjórar Hafnarfjarðarbæjar eru ósammála formanni Hauka um að bærinn hafi hyglað FH. 

  Ég held 
að allir séu 

sammála um 
það að næsta 
stóra verkefni 

sem þarf að 
keyra áfram 

er uppbygging á Ásvöllum.
Lúðvík Geirsson, 

fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar.

IÐNAÐUR Landvernd leggst alfarið 
gegn hugmyndum sveitarfélaga á 
Norðvesturlandi um að kínverskt 
fyrirtæki reisi álver norðan 
Blönduóss. Sveitarfélög á svæð-
inu hafa skrifað undir viljayfirlýs-
ingu við forsvarsaðila kínversks 
álframleiðanda um að 120 þús-
und tonna álver verði reist í landi 
Hafurs staða norðan Blönduóss.

„Það er skiljanlegt að sveitar-
félög fari alltaf þessa leið til að 
fá atvinnuuppbyggingu í héraði. 
Í þau skipti sem stóriðja er ann-
ars vegar kemur ríkið myndar-
lega inn í með ívilnunum og öðru. 
Ríkið verður að hætta þeirri póli-

tík og snúa þessari þróun við,“ 
segir Snorri Baldursson, for-
maður Landverndar, sem segir 
virðisauka af álbræðslu mun 
minni en af ferðaþjónustu sem 
njóti íslenskrar náttúru.

Arnar Þór Sævarsson, sveitar-
stjóri Blönduósbæjar, telur þetta 
gleðitíðindi fyrir atvinnuuppbygg-
ingu á öllu svæðinu og styrkja 
byggð. „Við skrifuðum undir 
viljayfirlýsingu við  Klappir, sem 
er forsvarsaðili kínversks álfram-
leiðanda.“ 

„Hugmyndin er sú að kínverska 
fyrirtækið reisi með kínverskri 
tækni álver sem er um 120 þús-
und tonn að stærð og þarf til þess 
um 200MW orku. Nú bíðum við 
og vonum að stjórnvöld ráðist 
í virkjana framkvæmdir til að 
mæta þessari þörf,“ segir Arnar 
Þór.  - sa

Sveitarstjóri Blönduóss segir álver í landshlutann efla byggð á svæðinu:

Landvernd leggst gegn álverinu

ARNAR ÞÓR 
SÆVARSSON

SNORRI 
BALDURSSON

UMHVERFISMÁL Tvö íslensk fyrir-
tæki, Carbon Recycling Inter-
national og Orkuveita Reykja-
víkur, hafa verið tilnefnd til 
umverfisverðlauna Norðurlanda-
ráðs.

Þema verðlaunanna í ár er 
losun gróðurhúsalofttegunda og 
verða verðlaunin veitt þeim sem 
hafa stuðlað að minnkandi losun 
gróðurhúsalofttegunda.

Reykjavíkurborg hlaut 
umhverfisverðlaun Norðurlanda-
ráðs í fyrra.  - srs

Verðlaun Norðurlandaráðs:

Tilnefna tvö ís-
lensk fyrirtæki

VEISTU SVARIÐ?
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Greining Íslandsbanka gefur út í þriðja sinn skýrslu með 
greiningu á málefnum og fjármálum sveitarfélaga. Leitast 
er við að gefa innsýn í rekstur sveitarfélaga en mörg 
þeirra hafa þurft að ráðast í víðtækar aðhaldsaðgerðir og 
hagræðingu í rekstri á síðustu árum.

Það er okkar von að þetta rit verði aðgengilegt og einfalt  
yfirlit yfir rekstur sveitarfélaga á Íslandi.

Skýrslan er opin öllum og hægt er að nálgast hana  
á vefnum okkar islandsbanki.is

Ný skýrsla um  
íslensk sveitarfélög

Íslandsbanki hefur á að skipa sérfræðingum 
sem einbeita sér að greiningu á málefnum  
og fjármálum sveitarfélaga. Íslandsbanki  
er viðskiptabanki fjölmargra sveitarfélaga víða 
um land og hefur komið að mörgum verk-
efnum er snúa að sveitarfélögum og félögum 
í þeirra eigu. 

Sveitarfélög

FRAKKLAND Mikil ólga er í Frakk-
landi vegna úrskurðar Mannrétt-
indadómstóls Evrópu um að slökkva 
á vélum sem halda Vincent Lambert, 
lömuðum frönskum manni, á lífi.

Lambert lenti í mótorhjólaslysi 
árið 2008 og hefur verið fullkom-
lega lamaður síðan þá. Hann bregst 
við umhverfi sínu en læknar telja 
hann hafa afar takmarkaða heila-
starfsemi.

Fjölskylda Lambert er ekki á 
einu máli um hvernig eigi að huga 
að umönnun hans. Kona Lamberts, 
 Rachel Lambert, og systkini hans 

telja það mannúðlegast að taka hann 
úr sambandi og leyfa honum að deyja 
en foreldrar hans, strangtrúaðir 
kaþólikkar, telja að hann þurfi betri 
umönnun. Læknar hafa ráðlagt fjöl-
skyldunni að aftengja hann og lög í 
Frakklandi leyfa líknardráp af þess-
um toga. Þá hefur fjöldi mótmælenda 
og kaþólskra samtaka andmælt því að 
Lambert verði tekinn úr sambandi. 

Á þriðjudaginn birtu baráttu-
samtök gegn líknardrápi myndband 
af Lambert þar sem hann virðist 
bregðast við umhverfi sínu. Með 
því vildu samtökin sýna fram á að 

Lambert væri enn við meðvitund en 
læknar hafa fordæmt myndbands-
birtinguna. - srs

Fjölskylda fransks manns klofin í afstöðu sinni til líknardráps:

Líknardráp vekur upp deilur

LAMBERT  Maðurinn hefur verið lam-
aður frá árinu 2008.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

AKUREYRI Íþróttaráð Akureyr-
ar hafnaði erindi Sundfélagsins 
Óðins um að loka Akureyrarlaug 
fyrir almenningi meðan á Ald-
ursflokkamóti Sundsambands 
Íslands stendur. 

Forsvarsmenn sundfélags-
ins eru mjög ósáttir við þessa 
ákvörðun og telja að með henni sé 
verið að mismuna íþróttagrein-
um. Formaður ráðsins, Ingibjörg 
Isaksen, vék af fundi undir þess-
um lið og taldi sig vanhæfa þar 
sem hún er forstöðumaður sund-
laugar í öðru sveitarfélagi.  - sa 

Sundfélagið Óðinn ósátt:

Vilja loka Akur-
eyrarsundlaug

142 tonn af ilmvötnum og 
snyrtivörum voru flutt 

inn til landsins í apríl árið 2015
Á sama tíma voru einungis flutt 
inn 48 tonn af bókum, blöðum og 
tímaritum.  

Tyrkland Recep Tayyip Erdogan, 
forseti Tyrklands, útilokar ekki 
að boðað verði til nýrra kosninga 
til að hægt verði að mynda starfs-
hæfa ríkisstjórn.

Réttlætis- og þróunarflokkur 
Erdogans (AKP) er sá fyrsti sem 
fær umboð til að mynda ríkis-
stjórn en óvíst er hvort hann 
muni ná samkomulagi við stjórn-
arandstöðuflokkana um myndun 
nýrrar stjórnar.

Stjórnarskrá Tyrklands kveður 
á um að mynda þarf starfhæfa 
ríkisstjórn 45 dögum eftir kosn-
ingar.

AKP-flokkurinn fékk flest 
atkvæða í þingkosningunum sem 
fóru fram 7. júní síðastliðinn. 
Áður var flokkurinn með hreinan 
meirihluta á þinginu og gat því 
starfað án stuðningsflokka en nú 
fékk hann 41 prósent atkvæða.

Skoðanakannanir sýna að AKP-
flokkurinn hefði fengið fjögurra 
prósenta aukningu í atkvæðum ef 
kjósendur hefðu vitað að kosning-
arnar enduðu í stjórnarkreppu.

  - srs

Stjórnarmyndun í Tyrklandi:

Útilokar ekki 
aðrar kosningar

ERDOGAN  Forsetinn hefur veitt AKP 
umboð til stjórnarmyndunar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SVONA ERUM VIÐ

GEORGÍA Tólf hafa látist í  miklum 
flóðum í höfuðborg Georgíu, 
Tíblisi. Flóðin ollu því að fjöldi 
dýra slapp úr dýragarðinum í 
Tíblisi en tígrisdýr, ljón, bjarndýr 
og úlfar eru meðal dýra sem ráfa 
nú um stræti Tíblisi.

Þrír þeirra sem létust fund-
ust látnir í dýragarðinum. Fólk er 
hvatt til að halda sig innandyra 
þangað til að öll dýrin hafa verið 
handsömuð. 

Sjónarvottar sáu meðal annars 
björn sem hékk utan á loftræst-
ingu og maður í miðborginni fann 
hýenu á svölunum sínum. 

Mörg dýranna hafa verið skotin 
til bana eða svæfð með deyfi-
byssum. 

Mikil eyðilegging hefur átt sér 
stað í borginni en sem dæmi má 
nefna hafa líkkistur úr kirkju-
görðum farið á flot. - srs

Gífurleg flóð í Georgíu:

Ljón, tígrar og 
birnir á vappi

ÓNÁTTÚRULEGT UMHVERFI  Þessi 
flóðhestur var á rölti um borgina.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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 Mars 2004 Júní 2011 Janúar 2014 Ágúst 2014 Nóvember 2014 Júní 2015 Ágúst 2015 Desember 2015

Rosetta er 
skotið á loft.

Slökkt er á 
Rosetta til 
að spara 
rafmagn.

Rosetta 
endurræst.

Rosetta mætir 
halastjörnunni 

67P.

Philae lendir 
á 67P.

Philae verður 
rafmagnslaus.

Philae 
vaknar til 

lífsins.

67P verður 
eins nálægt 

sólu og 
mögulegt er.

Áætluð lok 
verkefnisins.

VÍSINDI Könnunarfarið Philae, 
sem er fyrsta geimfarið til að 
lenda á halastjörnu, hefur vakn-
að til lífsins og sent skilaboð til 
jarðar.

Philae er lendingarhluti geim-
farsins Rosetta sem var skot-
ið á loft árið 2004. Geimfarið 
hafði það markmið að lenda á 
halastjörnunni 67P. Evrópska 
geimferðastofnunin ESA hefur 
umsjón með verkefninu.

Eftir langa ferð um vetrar-
brautina og meðal annars tvær 
hringferðir um Mars lenti könn-
unarfarið Philae á halastjörn-
unni þann 12. nóvember í fyrra.

Philae er knúið með sólarraf-
hlöðum, en eftir 60 tíma veru á 
halastjörnunni gáfust rafhlöð-
urnar upp þar sem farið var á 
myrku hlið loftsteinsins.

Í gær vaknaði Philae til lífs-
ins þar sem halastjarnan hefur 
færst nær sólu. Farið heilsaði 
jarðarbúum á Twitter-síðu sinni 
með skilaboðunum „Halló jörð! 
Heyrir þú í mér?“

Verkefnastjóri Philae,  Stephan 
Ulamec, segir að farið sé við 
kjöraðstæður og að allt gangi 
vel. Nú sé beðið eftir að farið 
hafi aftur samband en þegar 

býr farið yfir miklum gögnum 
um eðli halastjörnunnar.

Könnunarfarið hefur það að 
markmiði að safna gögnum um 
ferð halastjörnunnar, efnasam-
setningu hennar, hitastig og 
fleira. Forgangsverkefni Philae 
þessa stundina verður að bora 
eftir efnasamböndum úr jörðu 
og greina þau. Vísindamenn von-
ast til að rafmagnið sem Philae 
hefur safnað að svo stöddu dugi 
til þessa verkefnis.

Halastjarnan 67P, einnig þekkt 
sem Churyumov–Gerasimenko, 
er 4,3 kílómetra löng og 4,1 kíló-
metri á breiddina. Stjarnan, sem 
er sex og hálft ár að ferðast um 
sporbaug sinn um sólu, var upp-
götvuð árið 1969 af sovésku vís-
indamönnunum Klim Ivano-
vych Churyumov og Svetlana 
Ivanovna Gerasimenko en þaðan 
dregur stjarnan nafn sitt.  
 stefanrafn@frettabladid.is

Halló jörð, heyrir þú í mér?
Könnunarfarið Philae hefur vaknað til lífsins eftir nokkurra mánaða dvala á halastjörnunni 67P. Farið er það 
fyrsta til að lenda á halastjörnu. Vonast er til að orka þess sé næg til að ljúka því verkefni sem því var ætlað.

Í DVALA Á HALASTJÖRNU  Geimfarið Philae séð frá geimfarinu Rosetta.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

GEIMFÖRIN Á TWITTER

 Halló @ESA_Rosetta! Ég 
er vaknaður! Hve lengi 

var ég sofandi? 
#Lifeonacomet

 Halló @Philae2014! Þú 
hefur verið lengi sofandi. 

Í næstum sjö mánuði! 

 Vá @ESA_Rosetta! Það 
er langur tími … Tími til 

að koma mér að verki! 
#Lifeonacomet

 @Philae2014 Verð að 
skoða hvort þú sért í 

góðu formi, heilbrigður 
og nógu hlýr fyrst 

@philae2014! 
Slakaðu á núna :)

 Ó, OK @ESA_Rosetta! Ég 
er svolítið þreyttur hvort 

sem er … 
Tala við þig seinna! 

#lifeonacomet

800
milljón kílómetrar er lengsta 
vegalengdin sem Rosetta 
hefur ferðast frá sólinni.
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MATVÆLAIÐNAÐUR SAH afurðir á Blönduósi 
hafa ekki getað staðið við samninga sína um 
útflutning á kjöti og hliðarafurðum vegna 
verkfalls dýralækna hjá Matvælastofnun. Á 
annað hundrað tonn af kjöti og um 70 þúsund 
gærur bíða þess að verða flutt út frá fyrir-
tækinu til Asíu og Færeyja og mun fyrirtæk-
ið þurfa að greiða bætur vegna tafa á flutn-
ingnum. 

„Þetta er gífurlegt tap fyrir okkur. Gámur 
sem átti að fara til Færeyja í gær er beint tap 
þar sem hann kemst ekki á umsömdum tíma. 
Þar eru bæði heilir skrokkar og fullunnin 
vara í neytendapakkningum sem átti að fara 

beint í búðir ytra,“ segir Gunnar Tryggvi 
Halldórsson, framkvæmdastjóri SAH afurða. 
„Sendingin til Asíu hefur verið föst í um 
mánuð en þar bíða 160 tonn af lambakjöti og 
70 þúsund gærur. Um mjög góðan samning 
var að ræða fyrir okkur en nú þurfum við að 
greiða bætur vegna tafa. Því á eftir að koma í 
ljós hversu hagstæður samningurinn verður 
eftir allt saman.“

Verkfall dýralækna hjá Matvæla stofnun 
hefur staðið yfir síðan í byrjun apríl og 
hefur það haft gríðarleg áhrif á matvæla-
framleiðslu í landinu, jafnt innflutning sem 
útflutning. - sa

SAH afurðir á Blönduósi þurfa að taka á sig stórtap vegna verkfalls dýralækna hjá Matvælastofnun:

Greiða bætur vegna tafa á útflutningi

VIÐ SLÁTRUN  Framkvæmdastjóri SAH afurða telur 
fyrirtækið þurfa að greiða háar fjárhæðir í bætur 
vegna tafa á útflutningi.

AKUREYRI Um helgina braut-
skráði Háskólinn á Akureyri 328 
kandídata þar sem Vigdís Finn-
bogadóttir var heiðursgestur við 
athöfnina. 

166 kandídatar brautskráðust 
af Hug- og félagsvísindasviði og 
81 af Heilbrigðisvísindasviði ann-
ars vegar og Viðskipta- og raun-
vísindasviði hins vegar. 

Mikill meirihluti brautskráðra 
nemenda við skólann var konur, 
259 á móti 69 körlum. 

Rektor skólans, Eyjólfur Guð-
mundsson, sagði í ræðu sinni við 
athöfnina að farsælast væri að 
fara varlega í sameiningar ríkis-
háskólanna. 

 - sa

Háskólinn á Akureyri:

328 kandídatar 
brautskráðust

RÚMENÍA Ríkisstjórn Rúmeníu 
stóð af sér vantrauststillögu í 
rúmenska þinginu á föstudaginn.

Hundruð Rúmena hafa mót-
mælt fyrir utan þinghúsið og 
krefjast afsagnar Victor Ponta 
forsætisráðherra.

Ponta hefur komist undan 
rannsóknum á meintri spillingu, 
en hann á að hafa verið viðriðinn 
fölsun, peningaþvott og skattsvik.

Klaus Iohannis, forseti Rúmen-
íu, hefur hvatt Ponta til að segja 
af sér en Ponta situr sem fastast.  
 - srs

Kemst undan rannsóknum:

Ponta stendur 
af sér vantraust

VICTOR PONTA  Forsætisráðherrann á 
að hafa svikið undan skatti.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

STJÓRNSÝSLA Iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, hefur farið í 23 utan-
landsferðir frá því hún tók við 
starfi ráðherra að loknum kosn-
ingum árið 2013. Samanlagt hafa 
ferðirnar staðið yfir í 84 daga.  

Þetta kemur fram í svari ráð-
herrans við fyrirspurn vara-
formanns Samfylkingarinnar, 
 Katrínar Júlíusdóttur. Sam-
anlagður kostnaður hins opin-
bera við þessar ferðir eru um 19 
 milljónir króna. Ódýrasta ferðin 
kostaði ríkið um 13 þúsund krón-
ur en það var boðsferð flugfélags-
ins WOW air til Washington nú 
nýverið. - sa

Iðnaðarráðherra svarar:

23 utanlands-
ferðir í 84 daga

RÁÐHERRA  Iðnaðarráðherra hefur farið 
23 sinnum til útlanda sem ráðherra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Fróðlegt er að fylgjast með endurskoðun á 
viðhorfum hagfræðinga seinustu misserin. 
Þar hefur hæst borið metsölubók franska 
hagfræðingsins Thomas Piketty sem grein-
ir m.a. forsendur þess að ójöfnuður hefur 
aukist í heiminum öllum og bendir á að hag-
fræðin geti ekki verið í tómarúmi, innan 
hagfræðinnar þurfi að taka tillit til sam-
félagsins, félagsfræðilegra þátta og ytri 
aðstæðna.

Nýlega voru birtar niðurstöður rann-
sóknar fræðimanna við Cambridge-háskóla 
um efnahagslegar afleiðingar stjórnar-
stefnu Margrétar Thatcher sem gegndi 
embætti forsætisráðherra í Bretlandi á 
níunda áratug 20. aldar. Thatcher  var eins 
og kunnugt er merkisberi nýfrjálshyggj-
unnar; réðst í stórfellda einkavæðingu 
ríkisstofnana, dró úr regluverki í kringum 
fjármálamarkaðinn og lækkaði skatta, ekki 
síst á hina efnameiri. Allt var þetta gert að 
sögn til að auka hagvöxt og verðmætasköp-
un en samkvæmt þessari nýju rannsókn 
skilaði stjórnarstefna Thatcher ekki þeim 
árangri sem henni var ætlað.

Í stuttu máli jókst ójöfnuður á Bretlands-
eyjum, atvinnuleysi jókst en vöxtur og 
framleiðni jukust mun hægar en þau höfðu 
gert áratugina á undan. Frjálshyggju-
aðferðir á borð við lækkun á tollum og 

sköttum, frjálst flæði verkafólks, skerðingu 
á stöðu verkalýðsfélaga, einkavæðingu og 
rýmra regluverk fyrir viðskiptalífið skil-
uðu ekki árangri í aukinni landsframleiðslu 
miðað við áratugina á undan. Fræðimenn-
irnir sem standa að rannsókninni benda á 
að talsmenn nýfrjálshyggjunnar verði að 
geta sýnt fram á að stefnan hafi í raun skil-
að meiri velsæld og vexti en raunin hefði 
orðið með annars konar stefnu. Þessi rann-
sókn bendir til þess að árangur nýfrjáls-
hyggjunnar sé í raun aukinn ójöfnuður, 
meira atvinnuleysi og minni vöxtur og vel-
sæld.

Margir íslenskir stjórnmálamenn og 
jafnvel heilu ungliðahreyfingarnar sitja 
samt enn fastar í blindri trú á þessar sömu 
aðfarir en er ekki kominn tími til að endur-
skoða þær meðal annars með tilliti til 
breyttra sjónarmiða í hagfræði? Ef ríkis-
stjórnin vill hafa almannahag að leiðar ljósi 
þarf að styðjast við gögn og staðreyndir 
– ekki aðeins hugmyndafræðilega kenni-
setningu. Því miður virðist núverandi ríkis-
stjórn föst í kviksyndinu; boðar einkavæð-
ingu, skattalækkanir og beitir lagasetningu 
á verkföll í stað þess að byggja upp heil-
brigt samband við verkalýðshreyfinguna 
sem byggist á gagnkvæmri virðingu. Þetta 
lofar ekki góðu.

Skilar ekki árangri

ef keypt eru 10 stk.
– annars 50 kr. stk. 

40

Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði 
Krónunnar og þú borgar...

STJÓRNMÁL

Katrín Jakobs-
dóttir
formaður VG

Þ
að fer lítið fyrir sáttinni í samfélaginu þessa dagana. 
Konur brjóta af sér hlekki feðraveldis, ofbeldis og for-
dóma. Heilu stéttirnar berjast fyrir réttlátum launum 
fyrir menntun sína, sérþekkingu og erfiði. Sjúklingar bíða 
í óvissu um viðeigandi heilbrigðisúrræði. Fimmtíu þúsund 

Íslendingar mótmæla fiskveiðifrumvarpi sjávarútvegsráðherra. 
Afkoma og hagsmunir aldraðra og öryrkja virðast eiga að liggja 
óbætt hjá garði og svo mætti lengi telja.

Við slíkar aðstæður hafa 
baráttukonur og -menn víða góðan 
málstað að verja og margur fer 
mikinn. Því miður er þó oft svo að 
í almennri umræðu fer oft mest 
fyrir þeim sem hafa hæst og eru 
glaðastir til yfirlýsinga, fullyrð-
inga og aðdróttana um það sem 

þeim finnst standa þeirra ágæta málstað einna helst fyrir þrifum.
Þetta blessaða og kappsfulla baráttufólk virðist aldrei hafa hug-

leitt þau ágætu varnaðarorð að kapp er best með forsjá, heldur fer 
fram með fullyrðingum og aðdróttunum um stéttir, manneskjur og 
málefni. Allt í nafni þess að það hafi svo góðan málstað að verja. 

Engu að síður tekst þessu ágæta fólki oft að vinna málstað sínum 
meira tjón en gagn. Það virðist ítrekað rugla saman fullyrðingum og 
staðreyndum, ályktunum og sannindum og svo mætti áfram til telja. 
Kappið hefur völdin en lítið fer fyrir almennri forsjá og tillitssemi 
við þær manneskjur sem mögulega verða fyrir aurskriðunni án þess 
að hafa til þess unnið. Það er nefnilega svo að hjúkrunarfræðingar, 
þingmenn, ráðherrar, sjómenn, háskólamenntaðir, aldraðir og 
öryrkjar eiga það öll sameiginlegt að vera manneskjur og af því 
skyldu orðin miðast. Án undantekninga.

En þegar svo er ekki og kappið er haft að leiðarljósi láta við-
brögðin sjaldnast á sér standa og umræðan er komin út í skítkast og 
skæting um menn og málefni, engum til gagns en kannski einhverj-
um til gamans. Verði þeim að góðu.

Reyndar gefst kappsfullu baráttátufólki sem og reiðum ráða-
mönnum, sem hafa látið falla einhverjar kjánalegar fullyrðingar 
í hita leiksins, oft tækifæri til þess að koma umræðunni aftur til 
betri vegar. En til þess þarf að gera það sem virðist vera óhugsandi í 
íslenskri umræðu: Að biðjast afsökunar.

Fátt eitt getur nefnilega aukið á virðingu manneskju jafn mikið 
og það að biðjast afsökunar. Því öllum verður okkur á og öll höfum 
við rangt fyrir okkur af og til. Að viðurkenna vitleysuna í okkur er 
eitt það besta sem við getum gert fyrir okkur sjálf sem og þann mál-
stað sem við viljum koma á framfæri. Flest erum við meira að segja 
alin upp við að læra að biðja aðra afsökunar. Segja fyrirgefðu við 
þá sem við komum illa fram við eða af frekju og yfirgangi. Takast í 
hendur, horfast í augu og biðjast fyrirgefningar og halda svo áfram 
með lífið.

Engu að síður virðist mörgum slík afsökunarbeiðni vera hin 
versta ófærð og kjósa frekar að kenna öðrum um eða draga fram 
hinar ólíklegustu afsakanir og réttlætingar. Fyrir vikið herða 
margir á skítkastinu og ósættið er algert.

Það er því óskandi að allt það ágæta fólk sem tjáir sig mikið um 
menn og málefni reyni nú að finna hjá sér léttinn yfir því að gangast 
við eigin vitleysu og frelsunina sem er fólgin í fyrirgefningunni. Því 
sanngirnin er sátta móðir eins og stendur einhvers staðar og það er 
nú ekki nema sanngjarnt að maður fái að hafa rangt fyrir sér af og 
til og á þessum orðum er því hér með beðist afsökunar.

Lítið fer fyrir sátt í íslensku samfélagi:

Afsökunarbeiðni

Forvirkar aðgerðir
Alþingi samþykkti á laugardag frum-
varp ríkisstjórnarinnar um lög á verkfall 
nokkurra aðildarfélaga BHM og Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga. Að setja 
lög á verkfall er neyðarúrræði og nægir 
í því samhengi að vísa til orða Bjarna 
Benediktssonar fjármálaráðherra og 
Eyglóar Harðardóttur félagsmálaráð-
herra frá því áður en lögin komu fram 
um að á meðan líf væri í viðræðum 
yrðu ekki sett lög á verkfall. Þess vegna 
er athyglisvert að ásamt því að setja 
lög á þau aðildarfélög BHM sem 
sannarlega eru í verkfalli ákvað 
ríkisstjórnin og meirihluti Alþingis 
að skella líka lögum á félög sem 
eru alls ekkert í verkfalli. Það 
er erfitt að láta ívitnuð orð 
ráðherranna ríma við það, 
nema þeir séu forvitrar svo 

spakir að þeir viti að ekkert líf muni 
verða í þeim viðræðum þegar þar að 
kemur og þetta séu forvirkar aðgerðir.

Ein örlítil mistök lagfærð
Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, kynnti á laugardag 
álit meirihluta allsherjar- og mennta-
málanefndar, en þar gegnir hún for-
mennsku. Hún tilkynnti að ein breyting 
yrði gerð á frumvarpinu–  og héldu þá 
margir að þá ætti kannski að hætta 
við að taka verkfallsrétt af félögum 

sem ekki eru í verkfalli. Óekki. 
Orðunum „Félagsráðgjafafélag 
Íslands“ var bætt við á eftir orðinu 
„Fræðagarður“. Gott mál, en það 
félag er reyndar ekki í verkfalli 
en er nú fórnarlamb forvirku 
aðgerðanna.

Fjarvera rifjuð upp
Össur Skarphéðinsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar, gerði því skóna, 
í umræðum um lögin, að ríkisvaldið 
hefði stefnt að þessu marki. Slíka 
ásökun þarf alltaf að skoða í pólitísku 
ljósi, en Össur rifjaði upp athyglis-
verða hluti: „Við skulum bara rifja það 
upp að þegar deilan hófst við BHM 
þá var hæstvirtur fjármálaráðherra 
ekki einu sinni staddur á landinu. 
Formaður samninganefndar, hann 

var staddur í Mjanmar. Sjálfur 
ríkissáttasemjari lýsti því yfir 
opinberlega í fyrsta skipti á 
sínum ferli að það þýddi ekkert 

að kalla saman fundi vegna 
þess að ríkisvaldið hefði 
ekkert fram að færa.“
 kolbeinn@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Til er kvæði eftir skáldbóndann 
Guðmund Inga Kristjánsson þar 
sem hann ávarpar hrútana sína 
af mikilli kurteisi; hreinlega 
þérar skepnurnar: „Þér hrútar ég 
kveð yður kvæði, / ég kannast við 
andlitin glöð / er gangið þér allir 
á garðann / að gjöfinni fimmtán í 
röð …“ Þegar maður hefur fylgst 
með persónu Sigurðar Sigurjóns-
sonar í myndinni Hrútar og sam-
bandi hans við skepnurnar sínar 
skilur maður betur andann í 
þessu kvæði.

Æsispennandi mynd um riðu-
veiki í sauðfé? Já auðvitað. En 
einhvern tímann hefði það þótt 
saga til næsta bæjar að hægt 
væri að búa til slíka mynd. Ekki 
svo ýkja langt síðan einbúar 
í sveit voru einkum hafðir til 
aðhláturs og sýndir með sam-
blandi af vorkunnsemi, vantrú 

og glotti. Nú er þetta hetja vorra 
tíma. Andlit þjóðarinnar.

Hinn eilífi kotbóndi
Þetta er á meðal þess sem Hrunið 
færði okkur, þrátt fyrir allt: úr 
því að lygasagan um okkur leiddi 
yfir þjóðina skuldir og skömm 
varðar nú öllu að finna á ný sög-
urnar sem fjalla um okkur eins 
og við erum og vorum. Finna eitt-
hvað sem er satt og segja frá því. 
Sú leit stendur enn og fer fram í 
listum; meðal annars bókmennt-
unum og kvikmyndunum. Og nú 
er spurt: erum við Íslendingar 
þá ekkert víkingar inn við beinið 
heldur kannski fyrst og fremst 
kotbændur í grunninn þegar allt 
kemur til alls? Með öllu sem því 
fylgir: steigurlæti smælingjans, 
stolti, þolgæði og þrjósku – og 
óhlýðni.

Þjóð sem talast ekki við
Það er þráður milli þeirrar pers-
ónu sem Sigurður Sigurjónsson 
leikur hér og þeirrar persónu 
sem hann lék sem ungur maður 
í Landi og sonum. Í þeirri mynd 
þurfti persóna hans að fella 
hestinn til þess að rjúfa sam-

band sitt við landið og komast 
burt: hér kemur hún sér ekki að 
því að farga skepnunum og getur 
ekki rofið tengsl sín við jörð-
ina, kemst ekki burt. Við sjáum 
hann fyrst þar sem hann fer með 
hægð og dyttar að girðingunni 
– íslenskir bændur eru eilíflega 
að bjástra við girðingarnar hjá 
sér. Frásögnin er hægferðug en 
krókalaus og við þekkjum þenn-
an mann. Snyrtimennsku hans, 
iðjusemi og vandvirkni í öllu sem 
hann tekur sér fyrir hendur, ást 
hans á skepnunum og þeim arfi 
sem honum hefur verið trúað 
fyrir: allt þetta vekur virðingu 
hjá áhorfanda. Við sjáum það 
hvernig honum fellur varla verk 
úr hendi, áttum okkur á því að 
þetta er góði hirðirinn, grandvör 
persóna, sem er trúr yfir litlu.

Biblían er hér allt um kring, 
enda talaði Kristur í dæmisögum 
sínum varla um annað en sauð-
fjárbúskap á Íslandi. Við könn-
umst hér við söguna af bræðr-
unum þar sem annar starfaði af 
trúmennsku við föðurleifðina en 
hinn fór í burtu og sóaði öllu og 
sukkaði en kom aftur við mikinn 
fögnuð; faðirinn slátraði sauði. 

Hér er annar bróðirinn dálítið af 
því tagi – óstöðugur drykkjubolti, 
en samt eru málin ekki alveg svo 
einföld, því að hann er líka sá 
sem sigrar í hrútakeppninni og 
hefur ráð undir rifi hverju þegar 
á reynir, þó að úrræði hans kunni 
reyndar að orka tvímælis. Við 
vitum ekki fyrir víst hvað hefur 
valdið því að þeir talast ekki 
lengur við bræðurnir, en úti um 
allt þekkjum við hins vegar slík-
ar sögur; af bræðrum í afskekktu 
nábýli sem hættir eru að talast 
við, og kannski erum við Íslend-
ingar að einhverju leyti slík þjóð: 
systkini sem talast ekki lengur 
við.

En það er sem sé – án þess að 
ljóstra upp of miklu um inntak 
þessarar æsispennandi myndar 
um riðuveikt sauðfé – í óhlýðn-
inni sem bræðurnir ná saman; 
þegar þeir rísa gegn regluverk-
inu, sem birtist okkur í mynd 
danskrar konu. Svo má reyndar 
bollaleggja fram og aftur um það 
hversu viturleg sú óhlýðni er – en 
íslenski kotbóndinn getur samt 
ekki annað gert en að óhlýðn-
ast. Hann getur hvorki brugð-
ið búi né haldið hokrinu áfram. 

Hann getur hvorki lifað né 
drepist. Hann er ofurseldur ytri 
aðstæðum, hversu trúr hann er 
og vinnusamur, og hann á ekki 
annarra kosta völ en að grafa sig 
í fönn og híma þar og bíða eftir 
betri tíð.

Í Hrútum er sögð stór saga – 
kannski stærsta saga Íslendinga 
á síðustu öld. Og henni er enn 
ekki lokið, eins og eftirminni-
lega er undirstrikað í áhrifamik-
illi lokasenu myndarinnar. Þetta 
er sagan um það hvernig Íslend-
ingar breyttust úr mestu sveita-
þjóð Evrópu í mestu borgarþjóð 
Evrópu; hvernig sambandið við 
landið og skepnurnar rofnaði með 
þeim afleiðingum að Íslending-
ar eru að mörgu leyti enn dálítið 
ráðvillt þjóð með reikula sjálfs-
mynd.

Þér Hrútar
Þetta er sagan um 
það hvernig Íslend-

ingar breyttust úr mestu 
sveitaþjóð Evrópu í mestu 
borgarþjóð Evrópu.

Ekki hlutgerð fegurð
Hugrekki þessara 
kvenna og  þessara 
byltinga hefur 
EKKERT með hlut-
gerða fegurð að 
gera. Brjóstin þín 

þurfa ekki að uppfylla einhverja 
fegurðarstaðla (hvítra, mið-
aldra karla í Vesturlöndum) til 
að breyta heiminum, þau þurfa 
bara að vera óhrædd og laus við 
skömm. Sagan þín þarf ekki að 
vera falleg til að við nennum að 
hlusta á hana og tökum mark á 
henni. Raunveruleikinn, nákvæm-
lega eins og hann er, er það sem 
stingur okkur svo djúpt og neyðir 
okkur til að hlusta. Þú þarft ekki 
að vera í bikíní til að við hlustum, 
þú þarft ekki að velja þér síðkjól, 
þú þarft ekki að hvítta á þér 
tennurnar, maka á þig brúnku-
kremi, læra að labba í hælum, 
vera andlit Oroblu eða krulla á 
þér hárið.
www.kjarninn.is 
Alma Mjöll Ólafsdóttir

Sumir fífl , aðrir ekki
Femínistar eru alls 
konar fólk. Sumir eru 
fífl; aðrir ekki. Það er 
bara eins og gengur 
og gerist með mann-
skepnuna. Við erum 
ekki yfir það hafin að 

rífast og slást; en það er tilgangs-
laust að búa sér til óvini. Það er 
aftur á móti heimskulegt að láta 
þessa tilbúnu óvini ráðskast með 
sig.
www.pressan.is 
Smári Pálmarsson

Slá sig til riddara
Ríkisstjórnin ber fyrir 
sig neyð, segir að 
fólk sé í lífshættu og 
reynir þannig að gera 
hjúkrunarfræðinga 
að vonda fólkinu í 

sögunni. Ríkisstjórnin slær sig 
þannig til riddara (aftur), verandi 
bjargvættur allra sem þurfa 
aðhlynningu. Ekki hjúkrunarfræð-
ingarnir, heldur ríkisstjórnin.
www.stundin.is 
Smári McCarthy

Liggurðu á skoðunum 
þínum? Það er algjör 
óþarfi . Sendu greinina 
þína á greinar@visir.is 
og við komum henni á 
framfæri hið snarasta.

AF NETINU
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

www.renault.is
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RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.491.935 kr. án vsk.
3.090.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,2 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.379.387 kr. án vsk.
4.190.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 5,9 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 4.104.839 kr. án vsk.
5.090.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT SENDIBÍL

Nú hafa verið sett lög á 
verkföll BHM og hjúkr-
unarfræðinga. Það gæti 
í fljótu bragði virst vera 
lausn á bráðum vanda 
sem skapast hefur á 
sjúkrahúsum landsins, en 
til lengri tíma litið er ekki 
um lausn að ræða. Hvers 
vegna ekki? Lykilorðin 
eru jafnrétti, jafnræði og 
virðing fyrir menntun.

Stjórnvöldum ber að 
minnka kynbundinn 
launamun. Krafa hjúkrunar-
fræðinga er að fá sambærileg 
laun og sambærilegar karlastétt-
ir. Hjúkrunarfræðingar meta 

að fjögurra ára háskóla-
nám þeirra skili aðeins 
um 80 prósentum af þeim 
launum sem hefðbundin 
karlastétt með hliðstæða 
menntun aflar. Á 100 ára 
afmæli kosningaréttar 
kvenna og 40 ára afmæli 
kvennafrídagsins ætlar 
ríkisstjórnin því að festa 
enn frekar í sessi kyn-
bundinn launamun. 

Á stjórnvöldum hvíl-
ir sú skylda að semja við 

opinbera starfsmenn og stuðla 
að ábyrgum kjarasamningum á 
almennum vinnumarkaði sem 
stuðla að stöðugleika. Á rúmu ári 

hefur ríkisstjórnin hins vegar 
klúðrað samningum við eigin við-
semjendur og beitt lögum á verk-
föll fimm sinnum. 

Þegar ríkisstjórnin veitti lækn-
um einum bætur fyrir gengisfell-
ingu krónunnar hófst hruna dans 
sem aldrei gat annað en farið illa. 
Við getum ekki veitt fámennum 
hópi forréttindastöðu en látið 
fjöldann bera tjónið af krónunni. 
Ef krónan er svona frábær eiga 
allir að geta búið við afleiðing-
ar gengisfellingar hennar – líka 
læknar. Ef launastefna ríkis-
stjórnarinnar er svo handahófs-
kennd að þjóðfélagið þolir ekki 
að samið sé með sama hætti við 

hjúkrunarfræðinga og BHM er 
rétt að ríkis stjórnin segi það bara 
hreint út. Almenningur situr uppi 
með afleiðingarnar sem eru fólks-
flótti úr opinberum störfum og 
veikara heilbrigðiskerfi.

Stjórnvöld eiga að virða mennt-
un til launa. Við viljum vera skap-
andi og nútímalegt samfélag og 
við leggjum áherslu á menntun. 
Því fylgir að skapa þarf störf 
við hæfi og greiða laun sem gera 
menntun þess virði að sækja. 

Forgangsverkefni stjórnvalda 
á að vera uppbygging á öflugri 
opinberri þjónustu sem býður 
starfsfólki sambærileg kjör og í 
nágrannalöndunum og almenn-

ingi sömu gæði. Við viljum fjöl-
breytni í atvinnulífinu og fá hlut 
í arði af auðlindum landsins til að 
létta skattbyrði venjulegs fólks. 
Það var loforð Samfylkingar-
innar fyrir síðustu kosningar og 
það verða verkefni nýrrar ríkis-
stjórnar.

Þess vegna er betra að semja

Afnám hafta er farið af 
stað. Ítarleg útfærsla á 
aðgerðunum var kynnt 
þann 8. júní síðastliðinn 
og óhætt að segja að við-
brögðin við þeirri kynn-
ingu hafi verið mikil og 
góð. Allt frá árinu 2009 
hefur Framsóknarflokk-
urinn barist fyrir hags-
munum almennings og 
þjóðarinnar í heild. Þar 
hefur réttlæti og sann-
girni spilað stórt hlutverk 
hjá flokknum. Eftir að síð-
asta ríkisstjórn tilkynnti að meira 
ætti ekki að gera fyrir heimilin í 
landinu var nóg komið. Sigmundur 
Davíð talaði alltaf um að svigrúm 
myndi skapast við afnám hafta 
og að leita þyrfti allra leiða til að 
hámarka það svigrúm, almenningi 
og þjóðinni til heilla.  

Framsóknarfólk fékk 
svo sannar lega að heyra 
það í aðdraganda síðustu 
kosninga, bæði þegar 
talað var um leiðréttingu 
á skuldum heimilanna og 
glímuna við kröfuhafa 
föllnu bankanna. Ýmis 
orð voru notuð, sem ekki 
verða höfð hér eftir, til að 
lýsa því hversu fráleitur 
málflutningur flokksins 
var. Nú hefur það heldur 
betur komið í ljós að full 
innistæða var fyrir lof-

orðum Framsóknarflokksins. Það 
hefur flokkurinn einfaldlega sýnt 
í framkvæmd það sem af er kjör-
tímabilinu. 

Málflutningurinn skýr frá upphafi
Sigmundur Davíð, formaður Fram-
sóknarflokksins, mætti í þáttinn 

Forystusætið á RÚV fyrir kosn-
ingarnar 2013. Þar spurðu frétta-
menn hann ítrekað hvernig Fram-
sóknarflokkurinn gæti leyft sér 
að tala með allt öðrum hætti en 
aðrir flokkar sem í framboði voru 
til þings, með öðrum hætti en fjöl-
margir sérfræðingar, fræðimenn 
og aðrir og lofa einhverju sem ekki 
væri fast í hendi. Þar svaraði for-
maðurinn því til að málið væri í 
raun og veru mjög einfalt og skýrt. 
Ríkið hefði öll þau tæki sem þyrfti 
til að ná fram þeirri niðurstöðu sem 
væri ásættanleg fyrir Ísland. 

Næst sagði annar fréttamaður 
þáttarins formanninn vera að lofa 
því að á næstu fjórum árum myndi 
þetta svigrúm skapast, upp á 300 
milljarða króna. Fréttamennirnir 
sögðu aðra flokka ekki hafa talað 
með þetta afdráttarlausum hætti 
eins og Framsóknarflokkurinn 

gerði á þessum tíma. Sigmundur 
Davíð sagði að ef menn hefðu vilj-
ann og væru fastir fyrir, hefði ríkið 
öll þau tæki sem þyrfti til þess að 
þrýsta enn frekar á samninga. 
Þessi málflutningur Framsóknar-
flokksins fyrir kosningar 2013 er 
nákvæmlega í takt við þá leið sem 
nú hefur verið boðuð af ríkisstjórn-
inni við afnám hafta, orð hans fyrir 
 tveimur árum lýsa einmitt því sem 
er að eiga sér stað með áætlun 
ríkis stjórnarinnar í dag.

Höldum áfram veginn
Gjaldþrot bankanna þriggja á 
Íslandi var eitt það stærsta í heim-
inum. Ríkissjóður hefur verið 
gríðar lega skuldsettur frá efna-
hagshruni og hefur sú staða haml-
að ýmsum mikilvægum fram-
kvæmdum. Nauðsynlegt er að 
nota fjármunina til að greiða niður 

skuldir við Seðlabanka Íslands 
og ríkið. Slík niðurgreiðsla gæti 
lækkað skuldir ríkisins um tugi 
prósenta og jafnframt sparað rík-
inu vaxtagreiðslur um tugi millj-
arða á ári. Það sjá allir að þeim 
fjármunum er betur varið í aðra 
hluti. Með þessum aðgerðum er 
verið að tryggja hagsmuni almenn-
ings á Íslandi til framtíðar. Til 
hamingju með áfangann!

Vilji og staðfesta
FJÁRMÁL

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
sjávarútvegs- og 
landbúnaðar-
ráðherra

KJARAMÁL

Árni Páll 
Árnason
formaður 
Samfylkingarinnar

➜ Ýmis orð voru notuð, sem 
ekki verða höfð hér eftir, til 
að lýsa því hversu fráleitur 
málfl utningur fl okksins 
var. Nú hefur það heldur 
betur komið í ljós að full 
innistæða var fyrir loforðum 
Framsóknarfl okksins.

➜ Á stjórnvöldum hvílir 
sú skylda að semja við 
opinbera starfsmenn og 
stuðla að ábyrgum kjara-
samningum á almennum 
vinnumarkaði sem stuðla að 
stöðugleika. 



Sýningargripur
„Fifty dining”-stóllinn sem Dögg Guðmunds-
dóttir kom að því að hanna er sýndur á hönn-
unarsýningunni Kvinder í dansk møbeldesign í 
Danmörku. SÍÐA 2

Svandís Birkisdóttir er hjúkrunar-
fræðingur að mennt, kennir jóga, er 
dáleiðslutæknir og lífsstílsráðgjafi. 

„Ég hef verið tengd heilbrigðisgeiranum og 
heilsu síðan ég var 17 ára. Góð næring og 
hreyfing skiptir öllu máli,“ segir Svandís.

MEÐFERÐIR FYRIR LÍKAMA OG SÁL
Svandís rekur Orkusetrið sem býður upp á 
ýmis námskeið og meðferðir, t.d. jóga, hug-
leiðslu, heilsunudd, dáleiðslu og bowen-
tækni svo eitthvað sé nefnt. „Við bjóðum 
upp á allt sem við kemur heilsu, seljum 
einnig heilsuvörur og bætiefni. Við bjóðum 
upp á námskeið í heilsu og lífsstíl þar sem 
við hjálpum fólki að ná jafnvægi bæði 
líkamlega og andlega.“

ORKUMEIRI OG EINBEITTARI
Svandís hefur mikla trú á sjávarfangi. „Sjór-
inn okkar er svo næringarríkur og magn-
aður.“ Svandís hefur tekið Marine Phyto-
plankton í tvo mánuði og finnur mikinn 
mun á sér. „Mér finnst ég vera í miklu betra 
jafnvægi. Ég er orkumeiri, meira jafnvægi 
í huganum, eða fókuseruð og bara meira 
jafnvægi almennt. Neglurnar hafa vaxið 
hraðar og sjónin er skýrari. Það kom mest 
á óvart hvað ég upplifði mikið jafnvægi í 
huganum. Ég er ekki eins mikið á reiki og 
er að ná mun meiri fókus á það sem ég þarf 
að gera. Ég bjóst alls ekki við því.“

EIN NÆRINGARRÍK-
ASTA OFURFÆÐAN
BALSAM KYNNIR  Marine Phytoplankton frá Natural Health Labs, eina hrein-
ustu næringu sem fyrirfinnst á jörðinni. Sjávarþörungurinn er einstaklega nær-
ingarríkur og er talinn margfalda orku líkamans, hafa jákvæð áhrif á pH-gildi 
líkamans, skerpa heilastarfsemi og bæta minni.

RÁÐLÖGÐ NOTKUN
Taktu eitt grænmetis-
hylki á dag með vatns-
glasi.

MÆLIR MEÐ Svandís 
Birkisdóttir mælir ein-
dregið með Marine Phy-
toplankton, sérstaklega 
fyrir námsfólk og fólk 
sem er í krefjandi vinnu.

SÖLUSTAÐIR 
Fáanlegt í öllum 
helstu apótekum 
landsins, Lifandi 
markaði, Fjarðar-
kaup, Heilsu-
ver, Heilsuhorn-
ið Blómaval, Orku-
setrið, Heilsulausn.
is og Heimkaup.

 „Gimsteinn hafsins“
Marine Phytoplankton er sjávarsvifþör-
ungur, oft kallaður “plöntuferðalangur 

hafsins”, sem ferðast um 
hafið og framleiðir meira 
en 50-70% af súrefni 
jarðar og býr þannig til að-

stæður fyrir nánast allt 
líf á jörðinni. Þörungur-
inn hefur lifað í milljarða 
ára og þar sem svifþör-
unginn finnst þrífst alltaf 
líf. Marine Phytoplank-
ton markar upphafið í 
fæðukeðju hafsins og 
styður við 99% af öllu 
lífríki sjávar.

100% NÁTTÚRULEGT
Marine Phytoplankton inniheldur sérstaklega 
áhrifaríkar Omega 3 og 6 fitusýrur (DHA og 
EPA), 14 tegundir af amínósýrum (9 lífsnauð-
synlegar), vítamín A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, 
D, E, K og 72 mismunandi steinefni.

40.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

VISSIR ÞÚ 
Marine Phytoplankton var nefnd mögulega mikil-
vægasta lífvera jarðar af Nasa árið 2014 og ein 
næringarríkasta ofurfæða á jörðinni af David 
Wolfe í bók hans „Superfoods“.
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Formfagur stóll hönnuðanna 
Daggar Guðmundsdóttur 
og Rikker Rützou Arnved, 

sem ber nafnið „Fifty dining“, 
hefur verið valinn sem einn af 
sýn ingar gripum á hönnunarsýn-
ingunni „Kvinder i dansk møbel-
design“ sem haldin er í safninu 
Trapholt í Danmörku. Sýningin, 
sem var opnuð í síðustu viku, 
er haldin í tilefni 100 ára af-
mælis kosningaréttar kvenna í 
Danmörku og er ætlað að gefa 
heildarsvip af sögu danskrar 
húsgagnahönnunar frá 1895 til 
dagsins í dag. 

Stóllinn var upphaflega hann-
aður fyrir sýningu árið 2010. 
„Yfirskrift þeirra sýningar var 
„White out“ en þar áttu allir 
að hanna stól sem var hvítur 
og  innan afmarkaðrar stærðar. 
Þannig að Woolly, eins og stóll-
inn hét þá, var hvítur með þæfðri 
ull utan um kaðal sem Anna 
Gunnarsdóttir sá um að gera 
 fyrir okkur. Með var teppi sem 
við höfðum undir stólnum þar 
sem við bjuggum til steina úr 
svampi en Anna þæfði utan um 
þá líka. Svo stóð stóllinn á stein-
um eins og þeir væru þaktir snjó. 
Hugmyndin var að maður gæti 
lokað sig inni í stólnum í snjóbyl, 
séð út og hlýjað sér í ullinni en á 
sama tíma var hann gegnsær og 
léttur.“

Tveimur árum síðar kom stóll-
inn á markað undir nafninu Fifty 
í framleiðslu Ligne Roset og árið 
2013 kom svo minni útgáfan af 
honum út sem borðstofustóll. 
„Þá var bæði vafningi á snúru 
breytt og efnivið í snúrunni. Þar 
sem þessi snúra þolir bæði sól 
og rigningu getur stóllinn einnig 
nýst utandyra.“ 

Stóllinn hefur unnið til fjölda 
verðlauna, þar á meðal Wall-
paper Domestic Design Award 
og Interior Innovation Award 
Cologne auk þess að vera eitt af 
fjórum verkum sem tilnefnd voru 
til Grapevine Design Awards hér 
á landi árið 2013. „Stólinn fæst 
hjá Ligne Roset-verslunarkeðj-

unni víða um heim og þeim búð-
um sem selja merki þeirra. Eins 
og er selur engin verslun stólinn 
á Íslandi en áður fyrr var Casa 
með Ligne Roset-vörur til sölu.“

Dögg hefur verið búsett 
erlendis í nær aldarfjórðung en 
hún lauk meistaraprófi í hönnun 
frá Royal Danish Academy of 
Fine Arts árið 2011. Síðan þá 
hefur hún unnið með ýmsum 
framleiðendum eins og Ligne 
Roset, Christ ofle, 
B-Sweden, Ele-
menti, Sólóhús-
gögnum, Frogne 
og Norr 11 auk 
þess sem vörur 
hennar hafa verið 
sýndar í New 
York, Frankfurt, 
Barcelona, Ríó de 
Janeiro, Shanghaí 
og Tókýó.

„Undanfarin 

ár hef ég verið að hanna ýmsa 
innanstokksmuni, bæði mublur 
og smærri vörur eins og lampa, 
vasa, teppi, bakka og kertastjaka. 
Svo hef ég verið að kenna nokkra 
hönnunarkúrsa og haft nemend-
ur í starfsþjálfun víða að úr heim-
inum. Ég er einnig að hefja fram-
leiðslu á eigin vörulínu sem er 
ótrúlega tímafrekt og kostnaðar-
samt en línan verður vonandi 
komin í verslanir í haust.“

UNNIÐ TIL FJÖLDA 
VERÐLAUNA
HÖNNUN  Íslenskur hönnuður kom að hönnun stólsins „Fifty dining“ sem 
sýndur er á sýningu í Danmörku. Vörulína hennar kemur í verslanir í haust.  

FJÖLHÆF Hönnun Daggar Guðmundsdóttur hefur verið sýnd víða um heim.  
 MYND/ÚR EINKASAFNI

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

FRÁBÆRT ÚRVAL AF PÚÐUM
FRÁ kr. 4.900

CARMEN kr. 99.800 YUMI kr. 28.400

MINIMAL kr. 9.980

AMI kr. 19.900

EVA kr. 22.500

NOHO SÓFI - 219 CM  kr. 199.800

CALVIN TUNGUSÓFI 269X153 cm kr. 227.400

2 SAMAN Í SETTI
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Mikið úrval garðsláttuvéla með bensínmótor eða rafmótor

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
 
www.thor.is

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

365.is      Sími 1817

VERÐLAUNASTÓLL „Fifty 
dining“-stóll Daggar og Rikker 
er á stórri sýningu í Dan-
mörku. MYND/ÚR EINKASAFNI



FASTEIGNIR.IS
15. JÚNÍ 201524. TBL.

Fasteignasalan Fold hefur 
til sölu mjög góða fjögurra 
herbergja íbúð á annarri hæð á 
besta stað í Grafarvogi.

Íbúðin er á flottum stað í Grafar-
vogi, nánar tiltekið í Hrísrima. 
Íbúðin er fjögurra herbergja með 
bílskýli og stutt er í alla þjónustu. 

Nánari lýsing: Forstofa er flísa-
lögð með fataskáp. Stofan er rúm-

góð með parketi og suðaustur-
svölum. Eldhúsið er með hvítri 
innréttingu, og opið er inn í stofu. 

Svefnherbergin eru þrjú, öll 
parketlögð með skápum. Baðher-
bergið er endurnýjað með flís-
um á gólfi og veggjum. Tæki eru 
nýleg og sturtuklefinn veglegur.

Þvottaherbergi með dúk er 
innan íbúðar. Í kjallara er sér 
geymsla með hillum og stæði í 
bílageymslu fylgir.

Frábær eign á fjölskylduvæn-
um stað í Grafarvogi.
OPIÐ HÚS verður í íbúðinni, 
Hrísrima 7, íb.203 í dag, mánu-
daginn 15. júní frá klukkan 18 til 
18.30.

Fold fasteignasala
Laugavegi 170
s: 552-1400
Þjónustusími eftir lokun: 694-
1401

Opið hús í Hrísrima

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð
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Laugarnesvegur - 3ja herb. hæð. 
Töluvert endurnýjuð 3ja herbergja hæð í 
sjarmerandi bárujárnshúsi við Laugarnesveg. Tvö 
mjög rúmgóð herbergi og björt stofa. Endurnýjað 
bað og eldhús. Sérinngangur og bílastæði. Frekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Birtingakvísl - frábært fjölskylduhús.
Mjög vel hannað um 212 fm endaraðhús ásamt 
bílskúr. Fimm svefnherbergi og stór suðursólpallur 
með góðum garði, heitur pottur. Öll herbergi eru 
rúmgóð sem og tvær bjartar stofur. Verð 56,4 
millj. Frekari upplýsingar gefur Finnbogi, 895-1098. 

Barðastaðir - útsýnisíbúð.
Góð 4ra herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í opna 
forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barna-
herbergi, baðherbergi, þvottahús. Verð.36,9millj. 
Frekari upplýsingar veitir Stefán, 659-0500. 

Blönduhlíð - íbúð
Frábærlega staðsett og vel skipulögð um 61 fm 
íbuð á 1. hæð í Hlíðunum. Íbúðin hefur verið 
töluvert endurnýjuð og er björt og snyrtileg.  
Laus 1. ágúst. Verð 24,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Karen, 695-6890

Hraunbær - 5 herbergja - aukaherbergi.
Rúmgott eldhús, stór opin stofa, svalir til vesturs, 
sér þvottaherbergi innan eignar, fjögur svefn-
herbergi þar af eitt í kjallara með aðgengi að sér 
baðherbergi. Stór sameiginlegur garður með fallegu 
leiksvæði fyrir börn. Góð eign á barnvænum stað.  
Verð 27,9 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, 896-2953. 

Álftamýri - raðhús með aukaíbúð. 
Mikið endurnýjað um 222 fm raðhús. Fjögur svefn-
herbergi, gestasalerni, nýlega endurnýjað eldhús, 
björt stofa með útgengi út í suður garð, þaksvalir 
og aukaíbúð í kjallara. Stór bílskúr fylgir eigninni. 
Falleg eign á góðum stað. Frekari upplýsingar veitir 
Brynjólfur, 896-2953.

Háaleitisbraut - 4ra herb á 1. hæð. 
Um 105 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í góðu húsi. 
Stór og björt stofa með útgangi út á svalir. Tvö stór 
svefnh. öðru þeirra hefur verið breytt úr tveimur 
herbergjum í eitt, auðvelt að breyta til baka. 
Rúmgott eldhús og gott baðherbergi með baðkari. 
Snyrtileg sameign. Sameiginlegur garður með leik-
tækjum. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, 896-2953.   

Kleppsvegur - góð kaup.
Fín um 100 fm 3-4 herbergja íbúð við Kleppsveg 
44. Rúmgóð stofa og þrjú góð svefnherbergi. Suður 
svalir út frá stofu. Eldhús sem hefur verið endur-
nýjað og baðherbergi með baðkari. Skjólgóður 
sameiginlegur garður með leiktækjum. Góð stað-
setning þar sem er stutt í alla þjónustu 
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, GSM: 896-2953. 

Fagrihjalli - Parhús 
Til sölu parhús í suðurhlíðum Kópavogs.  Húsið er á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.  Bjartar 
stofur, sólstofa, suðursvalir, tveir sólpallar, hellulagt 
bílastæði og mikið útsýni.  Í húsinu er fjögur svefn-
herbergi og bjartar stofur. V 49,0 m.  
Uppl. veitir Bogi í s: 699-3444

Klukkuberg - Bílskúr.
4ra herbergja íbúð með sérinngangi.  Mikið endur-
bætt íbúð og henni fylgir bílskúr og stæði í lokuðu 
bílskýli.  Íbúðin er á tveimur hæðum með góðum 
svölum. 3 svefnherbergi  og mikið útsýni.  
 V. 36,0 m. Uppl. veitir Bogi í s: 699-3444

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Gunnlaugur A. 
Björnsson
sölufulltrúi

Hjálmar Már 
Kristinsson
sölufulltrúi

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •  
berg@berg.is www.berg.is •
GSM 897 0047
 
Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Vesturvangur 5 er fallegt einbýlishús í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar. Húsið er á tveimur hæðum með 
möguleika á tveimur auka íbúðum, báðum með 
sérinngöngum og innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Frábær aðstaða til útiveru á sólpalli í garðinum og 
talsvert endurnýjað rými að innan. Sjón er sögu ríkari.

OPIÐ HÚS

Vesturvangur 5 . Hafnarfirði

Stærð: 365 fermetrar  
Verð: 69.9 milljónir

Opið hús verður mánudaginn 15. júní frá kl. 18:00-18:30

Þórður H. Sveinsson hdl. og löggiltur fasteignasali, sími 515 7400



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HRAUNÁS

Hraunás - Garðabæ
Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Möguleiki er að útbúa sér
íbúð á neðri hæð. Fallegar eikarinnréttingar í öllu húsinu ásamt eikarparketi og flísum á gólfum. Allar innihurðar eru 2,50 m á
hæð. Gólfhiti er í húsinu. Húsið er staðsett ofan götu og er glæsilegt útsýni af efri hæðinni yfir hraunið, í átt að Bessa-
stöðum, Snæfellsjökli og víðar. Glæsileg frágengin lóð með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verð 99,5 millj.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk 
þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600
m² leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn og
nágrenni. 

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005. 
Stór verönd umhverfis allt húsið.

Verð 36,9 millj.VV

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Til leigu 151,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum, 3. hæð og ris, að Suðurlandsbraut 46.

Afar góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Neðri
hæðin skiptist í 4 skrifstofur og móttöku/opið rými,
samtals um 88 fermetrar. Hringstigi milli hæða.
Efri hæðin/ris er opið rými/fundaraðstaða með
kaffiaðstöðu. Snyrting er sameiginleg á gangi.

Eignin er laus til afhendingar frá 01.07.2015.
Leigutími er umsemjanlegur.

Suðurlandsbraut – skrifstofuhúsnæði.
154,3 fm. glæsileg íbúð á 3. hæð (efstu) í 
glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki” miðsvæðis í 
Reykjavík.

Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt
bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sam-
eign.  Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar
náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er
búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug,
heitum pottum o.fl.

Verð 55,0 millj.VV

Efstaleiti „ Breiðablik“ – 4ra herbergja útsýnisíbúð

Mjög falleg og afar vel skipulögð 2ja herbergja
95,2 fm. íbúð á 2. hæð í mjög vönduðu fjöl-
býlishúsi með lyftu auk yfirbyggðra svala og sér
bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu á
góðum stað fremst við sjóinn í Skuggahverfinu.

Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekk-
legan máta.  Innréttingar eru úr hvíttaðri eik og ljóst
eikarparket er á gólfum, utan baðherbergis sem er
flísalagt í gólf og veggi.

Verð 49,9 millj.VV

Vatnsstígur - Glæsileg íbúð.
Glæsileg 3ja herbergja 124,6 fm. íbúð á 3. hæð í 
glæsilegu og vönduðu íbúðar- og verslunarhúsi við
Laugaveg.

Íbúðin snýr í suður með suðursvölum og er með
vönduðum eikarinnréttingum. Stofa með gólfsíðum
gluggum. Auðvelt að breyta íbúðinni í 4ra herbergja 
íbúð. Bílastæði fylgir á aðgangsstýrðu bílaplani fyrir
aftan húsið.

Verð 55,0 millj.VV

Laugavegur - Glæsileg 3ja herbergja íbúð.

Garðabær
Höfum fengið í sölu eitt glæsilegasta einbýlishús landsins  
á skjólsælum stað í sunnanverður Ásahverfinu í Garðabæ.

Eignin er samtals 540,0 fermetrar að stærð og innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta. Stór lóð, fallegt útsýni, stór bílskúr  

og möguleiki á aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, 
lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

Ásvallagata.  
Efri hæð og ris.

Glæsileg 103,7 fm. efri hæð og ris í 
reisulegu steinsteyptu þríbýlishúsi á 
frábærum stað á horni Ásvallagötu
og Ljósvallagötu.  Eignin hefur
verið mikið endurnýjuð hið innra á
umliðnum árum og er í góðu ástandi.  
Samliggjandi stofur með gluggum
í þrjár áttir. Aukin lofthæð er á
hæðinni og gifslistar og rósettur eru
í loftum. Lóðin er virkilega falleg og
hellulagðar stéttir eru með lýsingu í 
og hitalögnum undir.
Verð 54,9 millj.

Frábær staðsetning á eftirsóttum
stað við miðborgina.

ÁSVALLAGATA

TIL LEIGU



Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög fallegt 171,0 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,2 fm. inn-
byggðum bílskúr. Mjög góð eign með snyrtilegum innréttingum og möguleika á 5
svefnherbergjum. Góður sólskáli með útgengi út á stóran sólpall. Stórt hellulagt
bílaplan fyrir framan bílskúr. Verið velkomin.

KLAPPARÁS. FRÁBÆR STAÐSETNING.
Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum
botnlanga á frábærum stað neðst við Elliðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa
sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla þjónustu.
Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til
vesturs. Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar.

ÆGISGRUND – GARÐABÆ
Vel skipulagt 150,0 fm. einbýlishús á einni hæð auk 30,4 fm. sérstæðs bílskúrs á 
grónum stað í Garðabæ. Húsið er í góðu ástandi að innan og hefur alla tíð fengið 
gott viðhald. Baðherbergi voru endurnýjuð fyrir um 8 árum síðan og eldhús fyrir um
12 árum. Stórar, bjartar og parketlagðar með útsýni til sjávar og að Seltjarnarnesi frá 
borðstofu. Stutt í skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.

SPÍTALASTÍGUR 7.
Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 63,3 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum auk um 5,0 fm. sér
geymslu á jarðhæð, í mjög góðu bárujárnsklæddu þríbýlishúsi á einstökum stað við
Spítalastíg í hjarta miðborgarinnar. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og húsið var
allt endurnýjað fyrir um 10-15 árum síðan. Verið velkomin.

STRANDVEGUR - GARÐABÆ. VERÖND TIL SUÐURS.
Virkilega falleg og vönduð 107,4 fm. íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs auk 
sér bílastæðis í bílageymslu. Gott aðgengi fyrir fatlaða er að íbúðinni. Nýtt ljóst
parket er á gólfum. Stofan er mjög stór og björt og eldhúsið er rúmgott með góðri
borðaðstöðu við útbyggðan glugga til suðurs. Leikvöllur er nærri húsinu og stutt er
í Sjálandsskóla.

LANGALÍNA - GARÐABÆ. 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ.
123,9 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi auk sér bílastæðis í lokaðri og
upphitaðri bílageymslu.  Frábær staðsetning við opið svæði. Fallegar samstæðar
innréttingar úr eik. Filt teppi og flísar á gólfum. Mjög stórir og bjartir gólfsíðir gluggar
í stofu. Góðar flísalagðar vestur svalir. Góð 7 fermetra geymsla á hæðinni.
Laus til afhendingar strax.

SKAKK FTAHLÍÐ 29.  NEÐRI SÉRHÆÐ AUK BÍK LSKÚRS.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 111,1 fm. neðri sérhæð í góðu fjórbýlishúsi auk 22,8 fm. bílskúrs.  
Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni auk bjartrar stofu, stórs eldhúss, gestasalernis
og baðherbergis. Tvær sér geymslur. Svalir til austurs og suðurs. Lóð afgirt með
tyrfðum flötum fyrir framan og aftan húsið og fallegum gróðri.

ARNARÁS – GARÐABÆ. 4RA HERB. Á EFRI HÆÐ.
Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og svölum til suðvesturs í 
vönduðu litlu fjölbýlishúsi á fallegum útsýnisstað í Garðabæ.  Stórt  hol með sjón-
varpsaðstöðu, þrjú rúmgóð herbergi, stofa sem rúmar vel borðstofu og eldhús
með góðri borðaðstöðu. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni að Esju, Snæfellsjökli, yfir
borgina og sjóinn.

HVERFISGATA.  ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í 
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð.

34,9 millj.

37,9 millj.

45,7 millj.

44,9 millj.

38,9 millj.

54,9 millj. 

71,0 millj.

49,9 millj.

Stóragerði 27
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli við Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs. Eignin er á tveimur hæðum. Samliggjandi
bjartar stofur með gluggum í tvær áttir. Rúmgott sjónvarpshol. Fimm herbergi. Flísalagðar svalir til vesturs og austurs. Lóðinni
er skipt á milli tveggja eigenda í húsinu og fylgir þessum eignarhluta stór lóð til suðurs með viðarverönd og skjólveggjum auk 
austurlóðar og helmings lóðar til norðurs. Innkeyrsla er nýlega hellulögð. Verð 56,9 millj.
Virkilega góð staðsetning miðsvæðis í borginni og stutt í skóla og aðra þjónustu.  Verið velkomin.

Hæðarbyggð - Garðabæ
Afar glæsilegt og virkilega vel skipulagt 318,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 45,0 fm. bílskúr á einstökum
útsýnisstað.  Mögulegt er að hafa aukaíbúð á neðri hæð hússins ef vill.  6 svefnherbergi eru í húsinu,  og glæsilegar stofur með
gríðarlega fallegu útsýni. Lóðin er með mjög fallegum trjám og gróðri. Á baklóð er stór timburverönd með skjólveggjum og
geymsluplássi undir veröndinni.  Innkeyrsla og stétt fyrir framan húsið eru hellulögð og með hitalögnum undir.
Staðsetning eignarinnar er afar góð á frábærum útsýnisstað og stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 
Stutt í falleg útivistarsvæði og gönguleiðir. Verð 97,0 millj.

HÆÐARBYGGÐ STÓRAGERÐI 27

SÉRBÝLI 3JA HERBERGJA 5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 

Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. 

Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

 HAGAMELUR 35 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Falleg fimm herbergja sérhæð á 1.hæð í fallegu endursteinuðu húsi á 
frábærum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi og 
tvær stofur. Frábærlega staðsett hús steinsnar frá sundlaug Vesturbæjar, 
Melabúðinni og fl. Mjög gott skipulag.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
15.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,3 m. 8849

 ÞORRASALIR 17 201  
ÍBÚÐ MERKT 02-09. 

Ný og glæsileg 124 fm 3ja herb. íb. á 1.h. sérinng. og svalir út frá stofu til suð-
austurs. Sérmerkt bílast. í bílageymslu. Íbúðin er til afhendingar strax fullbúin 
með vöndðum innréttingum . Einstaklega góður staður.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 15.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 3726

 HVASSALEITI 56 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-04. 

Laus strax. Mjög góð 2ja herb. íb. á jarðh. í VR blokkinni. Um er að ræða fjöl-
býli fyrir aldraða. Stofa, eldhús, herbergi, baðherbergi, geymsla og forstofa.    
Eignin verður sýnd mánudaginn 15.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,0 m. 
8767

 ARNARSMÁRI 28 203  
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

Vel skipulögð 97,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í Kópavogi. Þrjú svefnher-
bergi, stofa með útgangi út á rúmgóðar suður svalir. Fallegt útsýni. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 15.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,5 m.  8839

 ÞINGVAÐ 75 110 RVK.
 ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi. Húsin eru með allt frá 
4 til 6 svefnh., 2 stofum, eldhúsi, 2 baðh., þvottahúsi og geymslu innaf bílskúr. 
Lofthæð á 1. hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3,0 metrar. Stórar hellulagðar sva-
lir fylgja öllum húsum og eru frá 18 - 100m2 að stærð. Húsin skilast fullbúin án 
megingólfefna. Stærð frá 204 fm til 227 fm.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
15.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. frá 63,4-65,9 m. 4591

 KLEIFARVEGUR 1 104 RVK.

 
Eignin verður sýnd mánudaginn 15.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Um er að 
ræða einbýlishús á tveim hæðum auk kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í 
tvær hæðir og kjallara eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni 
er anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. hæð skiptist í fjögur 
til fimm svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Í kjallara er þvottahús og 
geymsla.   V. 75 m. 3651

 HERJÓLFSGATA 36 HF 
FYRIR 60 LÁRA OG ELDRI.

Herjólfsgata 36 er vönduð og einstaklega vel skipulögð 2ja herbergja 96 
fm íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi sem er fyrir 60 ára og eldri. Vandaðar 
eikarinnréttingar og parket. Rúmgóð stofa , sérverönd út frá stofu. Opið úr 
svefnherb. yfir i vandað baðherbergi. Mjög góð staðsetning. Mikil og góð 
sameign. Íbúðin er laus fljótlega. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 16.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,5 m. 8861

 HÁALEITISBRAUT 49 - 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Mjög snyrtileg og björt 3ja herbergja 93,1 fm enda íbúð á 4. hæð (efstu) 
miðsvæðis í Rvk. Björt stofa með útgangi út á suður svalir, tvö góð svefnher-
bergi og baðherbergi með opnanlegum glugga. Glæsilegt útsýni er til suðurs 
og austurs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 16.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V.29,9 millj. 

 BREKKUBYGGÐ 9 210  
ÍBÚÐ MERKT 01-01.  M BÍLSKÚR

Góð og vel skipul 3ja herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinng ásamt bílskúr. 
Mjög fallegt útsýni frá stofu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús og snyrtin-
gu á efri hæð. Neðri hæð skiptist í hol, tvo svefnherbergi og baðherbergi með 
þvottaherbergi innaf. Stutt í skóla og alla helstu þjónustu. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 16.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,0 m. 8862

MARÍUBAUGUR 105 113 RVK.

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 16.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   
V. 62,8 m. 8850

 FURUVELLIR 
EINBÝLI M. TVÖF. BÍLSKÚR 

Furuvellir 37 nýtt fallegt 270 fm einbýlishús á einni hæð innst í botnlangagötu, 
innbyggður 52 fm tvöf. bílskúr. Húsið er timburhús á steyptum kjallara steinsal-
lað að utan. Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar. Fjögur svefnherb þar 
af hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Afgirt timburverönd. 
Húsið er til afhendingar við kaupsamning.  V. 57,9 m. 8856 

 ÞINGVAÐ 11 
TIL AFH. VIÐ KAUPSAMNING

Vel skipulagt og bjart 252 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Stórar og bjartar stofur með útgangi út í garð, fjögur svefnherbergi, sjónvarp-
shol og auka baðherbergi inn af hjónaherbergi. Eignin er laus til afhendingar. 
V. 69,9 m. 8836 
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 EINBÝLI 

 
Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið er up-
prunalegt og komið er að viðhaldi.  Tilboð 8739

Vesturás 64 110 Rvk.
260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr á góðum útsýnisstað við Vesturás í Reykjavík. 
Neðri hæðin skiptist í forstofu, hol, herbergi, snyrtingu, 
stofu, borðstofu, eldhús og þvottaherbergi. Efri hæð 
skiptist í hol, baðherbergi og 5 til 6 svefnherbergi, (ef 
geymsla er nýtt sem herbergi). Yfir húsinu er svo rúmgott 
geymsluloft með gluggum.  Húsið er laust til afhendingar 
við kaupsamning.  V. 63 m. 8623

 Lindarbraut 26 170 
Fallegt 210,6 fm einbýlishús ásamt 23,1 fm bílskúr. 720 
fm eignarhlóð. Húsið er því samtals 233,7 fm. Húsið er 
teiknað af Gunnari Hanssyni. Húsið er á tvílyft en á efri 
hæðinni er stór stofa með arni og gluggum til allra átta. 
Glæsilegt útsýni.   V. 79 m. 3101

 PARHÚS

Brautarás 6 110 Rvk.
Fallegt og vel skipulagt 217,5 fm raðhús við Brautarás 6 í 
Reykjavík. Stór  bílskúr fyrir framan hús. Húsið er á fjórum 
pöllum  fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, Tvær til 3 
stofur, arinn.  Góður garður beggja megin við húsið. Stutt 
í skóla og barnaheimili. Stutt í sundlaug, útivistarsvæði 
og íþróttarsvæði. Stutt í verslun.  V. 53 m. 8829

Víðimelur 70 107 Rvk.
Falleg og vel staðsett 129,8 fm efri hæð sem skiptist í 
stigahol, forstofugang, snyrtingu, eldhús með borðkrók, 
þvottaherbergi, tvö herbergi, baðherbergi og tvær stofur. 
Geymsla í risi. V. 45,9 m. 8828 

Safamýri 55 108 Rvk. íbúð merkt -01.01 
5 herbergja 162,4 fm hæð á 1. hæð með sérinngang 
ásamt bílskúr. Um er að ræða mikið endurnýjaða íbúð og 
vel viðhaldið hús. Húsið var málað að utan 2014 og þak 
yfirfarið og málað.   V. 56,4 m. 8645

 RAÐHÚS

Tunguvegur 54 108 Rvk.
Gott 106,9 fm raðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er á 
tveimur hæðum ásamt kjallara, nýlega smíðaður sólpallur 
er í skjólgóðum suðurgarði. V. 37,5 m. 8838 

 4RA-6 HERBERGJA

Háaleitisbraut - 108 Rvk..
Rúmgóð og vel skipulögð 4-5 herbergja 116,5 fm íbúð á 
1. hæð við Háaleitisbraut í Reykjavík. Stórar stofur með 
útgangi út á svalir til suðurs. V.33 millj.  

Engjasel 72 109 Reykjavík
4ra herbergja 97,6 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílag. 
íbúðin skiptist í gang, hol, eldhús, borðstofu og stofu, 
eldhús, þvottahús og þrjú herbergi. Íbúðin hefur töluvert 
verið endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi 
o.fl. Sameign er snyrtileg m.a. hafa hurðir í stigagangi 
verið endurnýjaðar. Íbúðin er laus til afhendingar V. 24,9 
m. 8618 

Naustabryggja 14, 110 Reykjavík
Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tve-
imur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í 
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg 
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar - 
lyklar á skrifstofu. V. 39,9 m. 8421 

 3JA HERBERGJA

Hraunbær 102 A  110 Rvk.
 íbúð 01-02-04 er 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 
2.hæð (jarðhæð) í litlu húsi þar sem eingöngu eru íbúðir 
með sérinngangi. Íbúðin er í suðurenda hússins og er 
79,7 fm. Tvö svefnherb, sérinngangur, sérverönd. Laus við 
kaupsamning. Þarfnast lagfæringa.  V. 19,9 m. 8857 

Lautasmári 5, 201 kópavogi
Falleg og vel um gengin 96,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð í lyftuhúsi. Suður svalir, parket og flísar á gólfum, 
þvottahús innan íbúðar og stutt í alla helstu þjónustu m.a. 
göngufæri frá Smáralind, heilsugæslu, skóla og fleira. V. 
33,4 m. 8369

 2JA HERBERGJA 

Krummahólar - lyfta gott verð. 
Eignamiðlun kynnir: Krummahólar nr. 2 íbúð 0301 er 
rúmgóð 2ja herbergja útsýnisíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 
Norðursvalir með miklu útsýni. Ágætar innréttingar. Er í 
leigu, afhendist í haust. . V. 18,9 m. 8864 

Sólvallagata 21. íbúð merkt 00-01.
Glæsileg 2ja herbergja íbúð með sér inngangi á 
frábærum stað.  Íbúðin skiptist í forstofu/gang, eldhús, 
stofu, herbergi og baðherbergi. Allt ný standsett.  
V. 24,5 milllj. 

 SUMARHÚS

Birkilundur - sumarbúst. nál. Þingv.vatni. 
Sumarbústaður á mjög góðum stað í Miðfellslandi við 
Þingvallavatn.  Húsið er timburhús að mestu á einni hæð 
ásamt geymsluskúr samt. ca 56 fm. 1700 fm eignarlóð. 
Mikill gróður.  Talsvert innbú fylgir. V. 12,5 m. 3969 

Glæsilegur sumarbústaður í Hálsasveit
Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss (Hálsas-
veit) og er alls 81,8 fm. Bústaðurinn er hannaður af 
arkitekt. Landið er  gróið. Heitt og kalt vatn.  Pallar við 
aðalinngang og við útgang úr baði og stofu. Tilboð 1796 

Fremri Háls 265 
 Fremri Háls Kjós: 64,1 fm sumarbústaður á 1.hæð byg-
gður 1978 á gróinni leigulóð sem er skráð 5000 fm. Húsið 
þarfnast  talsverðra lagfæringa. Hitaveita, sólarsella sér 
húsinu fyrir rafmagni. Falleg fjallasýn. Mikið útsýni.Húsið 
er til afhendingar við kaupsamning.  8762 

Fjárhústunga 1 311 
Glæsilegur sumarbústað á einkar fallegri og velstað-
settri lóð í landi Stóra Ass á Hvítársíðu, Borgarfirði.  
Bústaðurinn er vandaður í alla staði og saman stendur af 
þremur álmum sem eru allar samliggjandi. Í svefnálmunni 
eru forstofa, tvö svefnherbergi og baðherbergi auk 
svefnlofts. Í miðálmunni er stór stofa og sólstofa. Í þriðju 
álmunni er eldhús.  V.  33 m. 8779 

Indriðastaðir 23 311 
Góður 10 ára sumarbústaður í landi Indriðastaða. 
Bústaðurinn stendur ofan vegar í grónu landi. Hitaveita 
er í bústaðnum. Bústaðurinn skiptist í forstofu, gang, 
tvö herbergi, baðherbergi og samliggjandi stofu og 
eldhús. Verönd er meðfram vestur-, norður- og suðurhlið. 
Neðan við húsið er lítil verönd og heitur pottur (skel). 
Bústaðurinn er byggður á steyptum súlum.  V.  16 m. 8771 

Vatnsendahlíð 173 311 
Glæsilegur sumarbústaður við vatnsbakka Skor-
radalsvatns að norðanverðu. Útsýni er glæsilegt. Sumar-
bústaðurinn er með steyptri plötu og gólfhita. Lóðin liggur 
að vatninu og er 5.814 fm leigulóð. Í kringum bústaðinn er 
verönd sem er með skjólveggjum.  V. 23,0 m. 8763 

Lækjarháls 4 311 Borgarbyggð
92,3 fm sumarbústaður á fínum stað við Langá á Mýrum. 
Húsið er á 6447 fm lóð. Ekki fullbúin eign. Fallegt útsýni. 
Steypt plata og gólfhiti. Þrjú svefnherb. Stór verönd. 
Kjarri vaxin lóð. Laus við kaupsamning  V. 15 m. 8772 

Eyrarbakki - sögufrægt hús til sölu 
Húsið er reisulegt var byggt árið 1880 sem barnaskóli 
Eyrarbakka, Húsið sem er 210,4 fm og hefur töluvert verið 
standsett en í því var veitingarekustur (Rauða húsið). Hús 
sem býður upp  mikla möguleika.   8789

MIKIÐ AF ATVINNU- OG SKRIFSTOFU- 
HÚSNÆÐI Á SÖLUSKRÁ

LEITIÐ UPPLÝSINGA
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VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898 3326

Álfhólsvegur 23   200 Kópavogur 49.000.000 

*Stór lóð 1.120 fm* Einbýli á tveimur hæðum með útsýni.Nýlega sprunguviðgert, 
múrað og málað að utan. Endurnýjað rafmagn. Efri hæð: 2 herb.,eldhús, baðherb. m/
glugga, samliggj.stofur, geymsluris. Neðri hæð: Gengið niður frá holi og sérinngangur. 
2 herb., eldhús án innrétt., baðherb. m/glugga, stofa, sameiginl. þvottahús og 
geymsla. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 160,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl: 18:30-19:00

Rjúpufell 42   111 Reykjavík 24.900.000

113,6 fm 4ra herbergja í búð á 2. hæð við Rjúpufell í Reykjavík.  Búið er að 
endurnýja eldhús fyrir nokkrum árum.  Húsið er álklætt og búið að setja álglugga 
þannig að viðhald utanhús er í lágmarki.  Eignin er hin snyrtilegasta.  Stutt í skóla 
og alla þjónustu.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 113,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl: 17:30-18:00

Maríubakki 8    109 Reykjavík 26.700.000

Fasteignasalan TORG kynnir: 99,9 fm 3ja herbergja í búð á 3. hæð við Maríubakka 
í Reykjavík.  Búið er að endurnýja íbúðina töluvert og hún hin smekklegasta.  
Verslunarmiðstöðin Mjódd er í göngufæri.  
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 99,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 17:30-18:00 

Kópavogsbraut 18   200 Kópavogur 23.900.000

Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð í kjallara í tvíbýli með eignaskiptum 
gróðursælum garði.  Búið er að skipta um dren og skólplagnir ásamt því að taka 
baðherbergi í gegn. Nýlegar flísar í forstofu, holi, stofu og eldhúsi. Gott sameigin-
legt bílastæði. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 82,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 18:30-19:00

Baughús 15    112 Reykjavík 49.900.000

*Einstakt útsýni* Sex herb. parhús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Möguleiki á íbúð 
með sérinng. á neðri hæð. Efri hæð með eldhúsi opið við borðstofu og stofu. Svalir út 
frá stofu. Óhindrað útsýni til vesturs og norðurs. 2 svefnherb. og baðherb. Frá stigaga-
ngi er sólstofa, útgengi út í garð. Neðri hæð með tveimur herb., sjónvarpsholi, baðherb. 
og rúmgóðu þvottahúsi.  Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 186,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl. 17:30-18:00

Vesturgata 52   101 Reykjavík 42.900.000

Eign í lyftuhúsi. Rúmgóð og björt íbúð með svalir í suður. Fjölbýlið nýlega steinað 
að utan. Skólp, rafmagnst., þak, vélaverk í lyftu, dyrasími endurnýjað.  Baðherb.
endurnýjað. Rafmagn og allt gler endurnýj.  2 sérgeymslur + sameiginl. geymsla 
á háalofti. Í sameign er þvottahús með sértengli f. hverja íbúð, hiti í bílaplani . Up-
plýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 103,3 m2

Kringlan 4–12                 103 Reykjavík                     www.reitir.is                 575 9000

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast á www.reitir.is  
og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100 eða halldor@reitir.is.

Lágmúli 9, 395 m2

Skrifstofuhæð með útsýni

Bjart og fallegt skrifstofurými til leigu í Lágmúla 9, 395 m2 á 6. hæð, með glæsilegu útsýni. Hæðin skiptist í opin rými, 
nokkrar skrifstofur og kaffiaðstöðu. Húsið var endurnýjað að utan fyrir nokkrum árum og er mjög snyrtilegt. Um lyftuhús
er að ræða með góðri aðkomu. 
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 18.30-19.00  

Frostafold 28  112 Reykjavík 29.900.000

Falleg og rúmgóð 3-4herb íbúð  á 3ju hæð í góðu fjölbýlishúsi. Húsið lítur vel út 
að utan, var málað og sprunguviðgert ca 2009 og þá var þak var yfirfarið 2014. 
Búið er að útbúa þriðja svefnherbergið í íbúðinni, gólfefni er pl.parket og flísar, 
falleg innrétting  er í eldhúsi og bæði geymsla og þvottahús innan íbúðar. Örstutt 
er í  alla þjónustu.  Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3-4     Stærð: 99,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl 18.30-19.00

Efstilundur 4    210 Garðabæ 65.900.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og 
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og 
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar. 
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er 
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 195,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl 17.30-18.00 

Glitvangur 3   220 Hafnarfjörður 64.900.000

Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr 
og 19,7fm garðskála. Um er að ræða hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Um 
innanhúshönnun sá  Agla Marta arkitekt. Glæsilegir sólpallar eru í kringum hús og 
gróin lóð hönnuð að Stanislas Bohic, garðurinn hefur fengið umhverfisverlaun frá 
Hafnarfjarðarbæ. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 253,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl 17.30-18.00

Langalína 10  210 Garðabær 44.500.000

Stórglæsileg íbúð með verönd og garði  í fallegu lyftuhúsi. Eignin nýtur einstaks 
útsýnis. Húsið stendur við hafflötinn og er því í nánum tengslum við sjóinn og 
fallega náttúru. Allar innréttingar og gólfefni eru vönduð og samræmd í íbúðinni.. 
Stutt er í alla þjónustu og sérgerð ylströnd er í hverfinu. Eigninni fylgir stæði í 
bílageymslu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 120,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 17.00 - 17.30

Miklabraut 54 105 Reykjavík 33.500.000

Rúmgóð 5 til 6 herbergja íbúð á rishæð með feykilega miklu ótöldu gólfrými í 
stærðartölu. Húsið var fyrir nokkrum árum lagfært og endursteinað og gler en-
durnýjað með hljóðvarnargleri, gluggar lagfærðir og þak yfirfarið. Góð eign nærri 
hringiðu borgarinnar.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5 - 6     Stærð: 101,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 18.00 - 18.30

Bústaðavegur 57 108 Reykkjjavík 35.800.000

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð og í risi, sem er ótalið í fermetratölu. 
Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir fáum árum, skipt um gólfefni, nýjar innréttingar í 
herbergi, holi, eldhúsi og á baði. Risið er innréttað og nýtist vel. Afar góð eign í 
góðu umhverfi. Velkomin í opið hús.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi:  3 - 4     Stærð: 97,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 19.00 -19.30

Ársali 1 (11. hæð) 201 Kópavogur 33.500.000

Einkar björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð á elleftu hæð, íb. 1101, í þessu 
vinsæla húsi. Suðursvalir með glerlokun. Sameign inni og úti til stakrar fyrirmyndar. 
Stutt í þjónustu, skóla, sundlaug og íþróttaiðkun. Mikið útsýni og sólríkar svalir. 
Vandaðar innréttingar, skápar og eldhúsinnrétting mahogny-spónlagt en eikarparkett
á aðalrýmum. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     Stærð:  98,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júni kl. 18.00-18.30

Skipasund 78 104 Reykjavíkk 69.900.000 

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr. Vandaðar innréttingar, húsið 
vel viðhaldið. Húsið er samtals 223,8 fm, íbúðarhlutinn er 193,4 fm og bílskúrinn 
30,4 fm. Húsið skiptist í fjögur rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, eldhús, tvo baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 224 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl: 17:00-17:30

Hrísmóar 2a  210 Garðabær 29.900.000 

3-4 herbergja 104 fm, endaíbúð á þriðju og efstu hæð við Hrísmóa í miðbæ 
Garðabæjar. Sér inngangur af svölum. Stórar suður svalir. Íbúðin skiptist í tvö 
rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús,baðherbergi, 
geymslu. Húsið er allt nýuppgert að utan, sem og sameign.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 109 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl. 17:00-17:30

Flúðasel 70   109 Reykjavík 27.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í góðu fjölbýli, húsið 
er klætt að utan, svalir með lokun og góðu útsýni. Íbúðin er mjög snyrtileg og vel 
með farin, eikar innrétting í eldhúsi  og parket á gólfum. Sameign til fyrirmyndar.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 4     Stærð: 107,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 17:30-18:00

Álagrandi 8  107 Reykjavík 41.900.000

Mikið endurnýjuð, vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. og efstu hæð 
í fjölbýli sem verið er að taka í gegn að utan á kostnað seljenda. 3 svefnherbergi, 
endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara, mjög rúmgóð stofa 
með svölum í suðvestur og endurnýjað eldhús.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 119,7 m2

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í nýjum miðbæ 
Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir frá 75 m2 til 190 m2 auk 
stæðis í bílageymslu. 

Tryggðu þér íbúð í hjarta Garðabæjar
Kynntu þér málið nánar í síma 520 9595

Garðatorg 4  
210 Garðabær ÍBÚÐIR20

SELDAR!

GLÆSILEG 

SÝNINGARÍBÚÐ
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Opið hús mán. 15. júní milli kl 17:30 og 18:00
Vel skipulögð 87,5 fm. 4ja herb. endaíbúð í grónu og 
barnvænu hverfi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar 
og auk þess sérgeymsla í kjallara. Góðar svalir með 
frábæru útsýni, snyrtileg sameign. 

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á 
annari hæð. Bílastæði fylgir eigninni, þvottahús 
innan íbúðar. Rúmgóðar svalir með útsýni. Parket og 
flísar á gólfum. 

Í sölu er síðasta penthouse íbúðin í Skugganum í 
einum af litlu turnunum ( 8. hæð). íbúðin er 183 fm. 
Tvö stæði í bílageymslu. Stórar svalir til suð., vest. og 
norð. ( sjávarútsýni). Lyfta opnast beint inn í íbúð. 
Tilbúin til innréttinga. Laus til afhendingar strax.

Nýlega innréttað 67,5 fm. húsnæði við Strandgötu 
í Hafnarfirði. Húsnæðið er með sérinngangi og er 
nú innréttað sem tvær einingar til útleigu. Góðar 
leigutekjur. Skipti á dýrari 3ja herb. íbúð koma til 
greina. 

72,8 fm verslunar og þjónusturými (sem mögul.
er að nýta sem íbúð) á jarðhæð í fjöleignarhúsi 
á góðum stað við Ægisíðu. Eignin afhendist 
tilbúin undir innréttingar með flotuðum gólfum 
og máluðum veggjum og salernistækjum.

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð. 
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Parket og 
flísar á gólfum. Laus við kaupsamning. 

Vönduð 144,4 fm, 3ja herb. íbúð á 1. hæð.  Svalir 
11,7 fm.  Stæði í bílskýli og geymsla í kjallara fylgja. 

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð  
frá stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu.  
Mikil og vönduð sameign og húsvörður. 

Vel skipulagt 396,7 fm., 5 herb. einbýlishús í 
botnlanga á útsýnisstað. Góður 56,4 fm bílskúr er 
inni í heildarfermetrum. Stórt herbergi er á millipalli 
/ jarðhæð  með sérinngangi. Eignaskipti möguleg. 
Skjólgóð verönd með heitum potti og stórar svalir.

179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm bílskúr við 
Glitvelli. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð. 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Innangengt í bílskúr. 
Lóð frágengin. 

Opið hús fim. 18. júní milli kl 17:30 og 18:00 
275,9 fm raðhús á tveimur hæðum og tvöföldum 
bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi. Stórar stofur eru 
með eikarparketi á gólfum og útgengi út í skjólsælan 
suðurgarð með hellulagðri verönd. Frábært útsýni 
til Esjunnar. . 

147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu, eldhús, 
sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, barnaherbergi, hjóna-
herbergi með sér baðherbergi og þvottaherbergi.

VEGNA MIKILLAR 
SÖLU ÓSKUM VIÐ 

EFTIR EIGNUM  
Á SKRÁ.

221,3 fm, 8 herb. einbýlishús ásamt aukaíbúð í 
bílskúr. Stór eignalóð. 

319,6 fm einbýlishús með aukaíbúð í kjallara og 
tvöföldum bílskúr sem nýttur er sem herbergi og 
geymsla í dag. 

Vönduð 3ja herb. útsýnisíbúð á 7. hæð til suðausturs 
með 9.8 m² svalir til suðurs. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara og stæði í bílskýli. 

23,9 M. 32,5 M. 153,0 M. 19,0 M.

21,9 M. 68,5 M.

MARÍUBAKKI 12 - 109 RVK GAUTAVÍK 17 - 112 RVK. VATNSSTÍGUR 14 - 101 RVK STRANDGATA - 220 HFJ.

ÆGISÍÐA - 107 RVK.

STRANDGATA 32 - 220 HFJ

VATNSSTÍGUR 16-18 - 101 RVK

49,1 M. 55,9 M.EFSTALEITI 14 - 103 RVK DIMMUHVARF  13A - 203 KÓP. GLITVELLIR 7 - 221 HFJ.

54,9 M.STÓRIHJALLI 15 - 200 KÓP. BORGARTÚN 30A - 105 RVK

44,7 M. 59,0 M.HELGALAND 5 - 270 MOS. BUGÐUTANGI 2 - 270 MOS. LINDARGATA 39 - 101 RVK

Einstakt tækifæri til að tryggja sér vandaðar íbúðir í 101 Rvk. Íbúðirnar, sem eru hannaðar og skipulagðar með 
þarfir nútímafólks í huga, eru á bilinu 47fm til 91fm að stærð. Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa að 
búa nálægt allri þeirri þjónustu og verslun sem miðborg Reykjavíkur hefur upp á að bjóða. Íbúðir afhendast 
fullbúnar með gólfefnum og heimilistækjum. Auk íbúðanna eru fjórar vel búnar vinnustofur á jarðhæð í 
bakgarði hússins. 

LINDARGATA 28 - 101 RVK

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri 
Löggiltur 
fasteignasali

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

ÓSKAR H. 
BJARNASEN
Lögfræðingur, LL.M. 
sölumaður 
gsm 691 1931

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka – 
skjalavarsla

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur 
sölumaður 
gsm 660 4777

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður 
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri 
löggiltur fasteignasali

Þú tryggir fast verð með því að kaupa strax. 
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.  
Greiðslur: 10% greitt við kaupsamning, 10% þegar húsið er orðið uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og afgangur við afhendingu íbúða. 
Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í síma 535-1000 eða á www.stakfell.is

OPIÐ HÚS MÁNUD. 15. JÚNÍ FRÁ KL 17:00 - 17:30. 
104,7 fm 3ja herbergja endaíbúð á þriðju hæð að meðtöldum 25,2 fm bílskúr í frístandandi lengju fyrir framan hús. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, samliggjandi stofu og borðstofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara.

Verð frá 33,7 M.SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVKVerð 34,9 M.GULLSMÁRI 5 - 201 KÓP.

OPIÐ
 HÚS



Glæsileg íbúð að stærð 113,3 fm 

Sérinngangur af svölum 

Lyftuhús 

Glæsilegt eldhús með eyju 

Rúmgóðar og bjartar stofur 

Stæði í bílageymslu

Tvö auka stæði fyrir þvotta-aðstöðu

Gerplustræti

35,5 millj.Verð:

Stórglæsileg íbúð að stærð 108,9 fm 

Hellulagðar þaksvalir í hálfhring 

Einstakt útsýni 

Rúmgóðar stofur 

Lyftuhús

Hrísmóar

Verð : 46,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Flott og vel skipulögð raðhús á einni hæð 

Húsin eru alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 

Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð 

2 svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi 

Skilast fullbúið án gólfefna að hluta

Austurkór

Verð : 49,0 millj.Nánar: Atli 899 1178

Parhús - frábært skipulag 

4 rúmgóð svefnherbergi 

Stærð 199 fm 

Innbyggður bílskúr 

Tilbúið til innréttinga

Friggjarbrunnur

Verð : 44,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum 

Eignin er alls 240 fm að meðtöldum bílskúr 

Bjart og fallegt alrými með útgengi út á svalir 

3-4 svefnherbergi, baðherbergi , sjónvarpshol 

og þvottahús auk geymslu og bílskúr

Austurkór

Verð frá: 57,4 millj.Nánar: Atli 899 1178

Falleg 2ja herbergja

Stærð 65,2 fm

Fyrsta hæð

Frábær staðsetning

Álftamýri

Verð : 24,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Einbýlishús að stærð 233,8 fm 

Tveggja hæða

Mikið útsýni 

Foss við innganginn 

Golfvöllur handan götunar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Yfirtaka láns, 85% af heildarverði

Endurnýjað eldhús og baðherbergi að hluta

Uppþvottavél, ísskápur og þvottavél fylgja

Þrjú svefnherbergi / dýrahald leyft

Bílskúrsréttur / Staðsetning góð innan hverfis

Suðurhólar

Verð : 26,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Vandað 243 fm einbýlishús 

4 svefnherbergi og 2 baðherbergi

45 fm svalir 

Tvöfaldur bílskúr

Seiðakvísl

Verð : 66,7 millj.Nánar: Jason 775 1515

Brátt tilbúið til afhendingar
Tvö byggingarstig

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Þórunn Pálsdóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

Vel staðsett 77 fm íbúð 
Tvö svefnherbergi, stór stofa 
Eldhús með borðstofuskála 
Útigeymsla með ofni 
Gott viðhald á húsi 

Freyjugata

Verð : 32,0 millj.Nánar:  Jón Rafn 695 5520

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð 
Stærð 122,9 fm 
Stórar suðursvalir 
Fallegt útsýni 
Frábær staðsetning

Línakur

Verð : 44,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús 
Innbyggður 40 fm bílskúr. 
Frábært útsýni 
Laust til afhendingar 
210 Garðabær

Skrúðás

Verð : 94,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

175 fm glæsiíbúð með 3 svefnherbergjum

Útsýnisíbúð. Vandaðar innréttingar og granít

2 baðherbergi.Tvennar svalir

2 stæði í bílakjallara

Langalína

Verð : 69,5 millj.Nánar: Jason 775 1515



Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

Gott úrval 2ja - 4ra herbergja íbúða í mörgum 
útfærslum á bilinu 76-137 fm, 
allar með stæði í bílageymslu

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús 

Um helmingur íbúða seldur

Fullbúin sýningaríbúð
Upplifðu útsýnið 

og staðsetninguna með eigin augum 

Garðatorg 

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Bókaðu skoðun
Sölumenn sýna daglega

 35,7 milljónirVerð frá:

Vindakór 2-8 Gott úrval 3ja til 5 herb. íbúða

Rúmgóð alrými

Stærðir: 118-166 fm

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Frábært fermetraverð

www.vindakor.is

Eignaskipti skoðuð
Yfir helmingur íbúða seldur

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Maríubakki 14

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.júní kl.18:00-18:30

3ja herbergja 80 fm 

2. hæð 

Suðursvalir

Eldhús með nýlegri innréttingu

Baðherbergi með baðkari

Stutt í skóla og þjónustu

Stakkholt 4a 
íbúð 702 - 7. hæð

Verð : 60,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.júní kl. 17:45-18:15

Glæsileg 4ra herbergja ný íbúð á 7. hæð 

í lyftuhúsi 

Vandaðar innréttingar og mikið útsýni 

Sjón er sögu ríkari 

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Kögursel 9

Verð : 51,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.júní kl.18:00-18:30

Frábært fjölskylduhús. Stærð 216,9 fm 

Tvær hæðir plús bílskúr 

Stór sólpallur með skjólgirðingum 

Innarlega í rólegri götu 

Stutt í skóla Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Eyjabakki 6

Verð : 27,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.júní kl.17:30-18:00

Huggulega 3ja herbergja íbúð ásamt 

innbyggðum bílskúr. Íbúðin hefur verið töluvert 

endurnýjuð m.a. gólfefni og baðherbergi 

Eignin á 2 hæð skráð 100,3 fm 

þar af bílskúr 20,7fm
Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Kambsvegur 1A
efri hæð

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.júní kl.17:00-17:30

Efsta hæð, samtals 184 fm .

Þrjú svefnherbergi og stórar stofur.

Þrennar svalir. Útsýni út á sundin.

Bílskúr og sérstæði.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nesvegur 47

Verð : 82,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.júní kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja 

222,8 fm einbýlihús við Nesveg með bílskúr

Húsinu hefur verið vel viðhaldið 

á vandaðan máta 

Góður suðurgarður með viðarpalli 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu 

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000
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Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð Sjávarútsýni 

Tvöfaldur bílskúr

Blikanes 

Verð : 63,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Einbýlishús að stærð 156,2 fm
Bílskúr skráður 57,0 fm
Þrjár íbúðir
Ágætar útleigu tekjur
Snæfellsjökull og sjávarústýni

Hraunás
Hellissandi 

Tilboð óskastNánar: Jórunn 845 8958

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á 3 pöllum 

Stórar stofur, endurnýjað eldhús og baðherbergi 

5-6 svefnherbergi, tvöfaldur innbyggður bílskúr 

Mjög stór og skjólsæl lóð með miklum 

gróðri og sólpalli

Ásbúð

Verð : 71,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Falleg íbúð á 3. hæð 

4 herbergja 

130 fm 

Góð staðsetning 

Bílskúr 

Rauðalækur

Verð : 41,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Nýmáluð 

Fallegt víðsýnt útsýni úr íbúð 

Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi sem er með 

nýjum linoleum dúk

Barónsstígur

Verð : 34,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi 

Bílastæði í bílakjallara 

Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir 

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Lindargata - Skugginn

Verð : 47,7 millj.Nánar: Svan 697 9300

Sérhæð og bílskúr samtals 120 fm á góðum 

stað í vesturbæ Kópavogs 

Íbúðin er 4ra svefnherbergja og 86 fm 

Bílskúrinn er 34 fm

Borgarholtsbraut

Verð : 32,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

1746 fm byggingarlóð vel staðsett á Selfossi 

Leyft byggingarmagn er 2400 fm 

Bílakjallari og 4 hæðir ofan á. Blanda af 

verslunar, skrifstofu og íbúðarhúsnæði. 

Frábært útsýni frá efri hæðum, yfir Hvítá

Eyravegur

Verð : 33,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Falleg 2ja herbergja

Stærð 65,2 fm

Fyrsta hæð

Frábær staðsetning

Álftamýri

Verð : 24,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm 

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd / gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar 

Klettsbúð

Tilboð óskastNánar: Jórunn 845 8958

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð

86 fm alls

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sérinngangur frá svölum 

Þvottahús innan íbúðar

Hrísmóar

Verð : 27,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Draumurinn um einbýli er mögulegur. 
Fallegt 182 fm einbýli ásamt 62 fm bílskúr. 
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald
á síðustu 15 árum. 
Hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. 
Heitur pottur á 80 fm viðarpalli m. skjólgirðingu.

Réttarholtsvegur
Garður

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Drekavellir 40

Falleg 118,4 fm  4ra herbergja 
íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli

Íbúðin er með sérinngangi 
og stórum svölum

Mikið lagt í vandaðan frágang

Verð : 37,5 milljónir

Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm 

Gott eldhús með U laga innréttingu 

Stofa með útgengi á svalir 

Geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús 

Barnvænt hverfi

Rofabær

Verð : 23,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm 
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm. 
Í rólegri botnlangagötu á Seltjarnarnesi 
Hverfið er rótgróið og skjólríkt 
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

Hofgarðar

Verð : 99,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum.

Innbyggður bílskúr með mikilli lofthæð.

Húsið allt hið vandaðasta. Pallur og afgirt lóð 

úr harðvið. Möguleiki á að taka 3ja herbergja 

íbúð uppí. Mikið sjávarútsýni.

Vættaborgir

Verð : 67,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg jarðhæð, 80 fm verið er að laga 
skráningu hjá FMR
Þrjú svefnherbergi 
Sérinngangur 
Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús 
Frábær staðsetning 

Tunguvegur

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Til leigu rúmlega 200 fm á jarhæð 

á frábærum stað. Nýtist undir ýmsa 

atvinnustarfssemi með góðu aðgengi 

Húsnæðið er aðlagað að þörfum leigutaka 

Flott staðsetning miðsvæðis við stofnbrautir

Lágmúli

Til leiguNánar: Svan 697 9300

Kaffihús - Hellissandi

- með þér alla leið -
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4ra herbergja 
2. hæð 
Stærð 109,8 fm 
Frábær staðsetning 
Afhending haust 2015 

Skerjabraut

Verð :Nánar: Hilmar 695 9500 48,9 millj.



Bústaðurinn að stærð 28,9 á eignarlandi 
að stærð 1,2 ha. Frábær staðsetning við 
Heklu rætur. Gestahús ca 10 fm ekki skráð. 
Dótakassi fyrir fjórhjól ca 6-7 fm ekki skráður. 
Rafmagnskynding 

Fitjahraun
Rangárþing Ytra

Verð : 8,8 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi. Um 70 km frá Reykjavík 

Innst í botnlanga

Tveir sólpallar

Eigin borhola 

Hallkelshólar 
Grímsnesi

Verð : 22,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 

heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur 

hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds .

Kjarri vaxið land / Mikið útsýni

Þingvallavatn 

TILBOÐ ÓSKASTNánar: Jórunn 845 8958

Bústaður að stærð 41,8 fm 

Eignarland 2000 fm 

Einstakt land með miklum gróðri 

Rotþró 2004 

Hitaveita 10m frá bústað

Laugarvatn 
Snorrastaðir 

Verð : 10,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegt 68,4 fm sumarhús ásamt 
ca 10 fm millilofti 
Gestahús 15 fm
Stór sólpallur
Húsið mikið endurnýjað 
Glæsileg 5000 fm kjarri vaxinn leigulóð

Öndverðarnes

Verð:Nánar: Jason 775 1515 25,5 millj.

Ný skipulagt sumarhúsasvæði við Brókarvatn 

Stórfenglegt útsýni og innan við klst frá Rvík. 

Grunnflötur húsa má vera frá 100-400 fm 

Eignarlóðir eða leigulóðir, hvort sem hentar

Raðhólar
Brókarvatn

Nánar: Jón Rafn 695 5520

4 hektara skógi vaxið land 

92 fm sumarhús, hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur
Rangárþing Eystra

Verð : 47,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

45 fm sumarhús á 5000 fm eignarlandi 

Heitt og kalt vatn 

Samþykkt hefur verið stækkun á húsinu 

Lokað svæði

Snorrastaðir
Laugarvatn

Verð : 9,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Gott sumarhús í Grímsnesi, 

innst í botnlangagötu 

52 fm að stærð á 1850 fm eignarlandi 

Þrjú svefnherbergi 

Innbú fylgir með í kaupum

Seljaland
Grímsnesi

TILBOÐ ÓSKASTNánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegt sumarhús á lokuðu svæði 
í Kiðjabergslandi 
Gott útsýni yfir Hvítá 
Tæplega 1 hektara eignarland 
Húsið er með þremur svefnherbergjum 
Mikill og fallegur gróður á landi

Hestur
Grímsnes

Verð : 16,2 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

360 hektara land, skráð sem lögbýli 

Liggur að sjó og fyrir ofan Snæfellsveg 

Húsakostur á jörð 

Tækifæri til búskapar eða ferðaþjónustu 

Glaumbær
Snæfellsnes

Verð : Tilboð óskastNánar: Jón Rafn 695 5520

64 fm sumarhús með frábæru útsýni 

yfir Þingvallavatn 

Fjögur svefnherbergi 

Skógi vaxin 3500 fm eignarlóð 

Skjólsælt

Nesjar 
Þingvellir

Verð : 28,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

52 fm sumarhús byggt af kostgæfni 

Tvö svefnherbergi ásamt aukahúsi 

Góður pallur umhverfis hús 

Falleg og gróðursæl lóð

Kiðhólsbraut
Öndverðarnes

Verð : 14,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

85 fm sumarhús við vatnsbakka 

Skorradalsvatns 

Þrjú svefnherbergi 

Stór stofa, opið eldhús, mikið útsýni 

Pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð
Skorradalshreppur

Verð : 23,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Sumarhúsaland með 22 lóðum 

Lóðir við bakka Rangár ma 

Kalt vatn og rafmagn og stutt í heitt vatn 

Nálægð við ýmsa ferðaþjónustu 

Galtalækjarskógur
Landsveit

Verð : Tilboð óskastNánar: Jón Rafn 695 5520

63,3 fm með ásamt ca 20 fm millilofti 

1610 fm eignarlóð, gott útsýni 

Mikið endurnýjað 

Stór sólpallur og að sjálfsögðu heitur pottur

Asparlundur
Þingvellir

Verð : 16,3 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

61 fm sumarhús á lokuðu svæði 

Eignin orðin snjáð og þarfnast viðhalds 

Tvö svefnherbergi 

4500 fm leiguland

Indriðastaðir
Skorradal

Verð : 16,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Vel skipulagt 95 fm hús i grennd við golfvöllinn 

Innbyggður skúr fyrir golfbílinn 

Þrjú svefnherbergi 

Stofa og eldhús í opnu rými, mikil lofthæð 

Heitur pottur

Kiðjaberg  
Grímsnesi

Verð : 28,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi. 
4 svefnherbergi. 
Gólfhiti. 
Glæsileg eign. 
Heitur pottur. 
Vandaðar innréttingar.

Sogsbakki

Verð:Nánar: Jason 775 1515 59,9 millj.

Dróna myndirá miklaborg.is

Dróna myndirá miklaborg.is

Dróna myndirá miklaborg.is

Dróna myndirá miklaborg.is

SUMARHÚS

Stærð 49,5 fm 
2 svefnherbergi 
Svefnloft 
Fallegt útsýni
Eigandi skoðar öll skipti

Eyrarskógur
Hvalfjarðarstrandarhreppur

Verð : 9,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

- með þér alla leið -
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Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

630 9000 662 2705

Heilsárshús - Svarfhólsland í grennd við Eyrarvatn/ Vatnaskóg.
Gæsilegt nýlegt 87 fm 
heilsárshús á steyptum 
söklum. 3 svefnherbergi. 
Stofa með  fallegum frön-
skum gluggum á þrjá vegu. 
Eldhúsið með hvítri háglans 
innréttingu. Baðherbergi 
m.sturtuklefa+innréttingu, 
Ca 200 fm verönd m heitum 
potti. Hitaveita, kalt vatn 
og rafmagn. Áhvílandi ca 9 
millj. hagst.lán.  
Gott verð 18,9 m./ tilboð. 

Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Glæsilegt sumarhús á Arnarstapa
Höfum í einkasölu glæsilegt 
sumarhús á Arnarstapa 
á besta stað. Húsið er 
75,1fm auk 24fm svefnlofts 
og við það er stór verönd 
með heitum potti. Í húsinu 
eru þrjú góð herbergi auk 
vinnuherbergis. Þá er góður 
geymsluskúr í garðinum. 
Húsið er mjög vel byggt og 
vandað í alla staði með vel 
grónum garði. 

Upplýsingar gefur Pétur Steinar í síma 8934718 og rafpóstur psj@simnet.is 

Einbýlishús á besta stað Ólafsvík
Höfum í sölu nokkuð gott 5- 
herb. 179,5 fm einbýlishús á 
góðum stað í Ólafsvík.  Efri 
hæð skiptist í forstofu, hol, 
eldhús, 3- herb. og baðherb.  
Neðri hæð skiptist í 2-herb., 
þvottarhús, baðherb og 
geymslu.  Bílskúr 24,2 fm.  
Hús í góðu ástandi að utan 
sem innan.   
Verð 16,9 milj.
Uppl. veitir Pétur  
í s:893-4718 

Vantar - Vantar - Vantar.
Vantar fyrir mjög öflugan byggingarmeistara byggingarlóð 
fyrir fjölbýli í Reykjavík eða Kópavogi, má kosta allt að 700 

miljónum, um staðgreiðslu yrði að ræða. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ellert Róbertsson sölumaður  
í GSM. 893-4477 eða ellert@valholl.is

Falleg 4ra herb. 119 fm við Hlynsali. Stæði í bílageymslu.

Höfum tekið í einkasölu fall-
ega 4ra herb. 119,1 fm, íbúð 
á 2- hæð í lyftuhúsi, með 
stæði í lokaðri bílageymslu.  
Fallegar innréttingar og 
gólfefni, þvottahús innan 
eignarinnar, baðherbergi 
með sturtu og baðkari, svalir 
með glerlokun, stæði í 
lokaðri bílageymslu, sér 
geymsla í kjallara.  Þrjú 
rúmgóð herbergi og rúmgott 
anddyri með skáp. 
Verð 37,2 milj, 

uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Glæsileg 124,3 fm, 4ra herb. við Hamravík
Í einkasölu fallega 4ra herb. 
124,3 fm íbúð á efstu hæð 
með sérinngangi við Hamravík 
í Grafarvogi.  Þjú rúmgóð 
herb. með parketi og skápum.  
Rúmgott eldhús með stórum 
borðkrók og flísum á gólfi.  
Stór stofa með parketi á 
gólfi, suður svalir með útsýni.  
Baðherbergi með flísum og 
baðkari, þvottarhús innan 
íbúðar.  Rúmgóð geymsla með 
glugga í kjallara.   
Verð 34,9 milj, 

uppl. gefur Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Falleg 112,9 fm, 4ra herb. á annari hæð við Lindasmára.

Í einkasölu falleg og vel 
með farin 112,9 fm, 4ra 
herb. íbúð á annari hæð á 
góðum stað við Lindasmára 
í Kópavogi. Þrjú ágæt 
herbergi með skápum og 
parketi á gólfum. Mjög rúm-
góð stofa með parketi og 
útgengi út á svalir. Rúmgott 
eldhús með þvottahúsi in-
naf. Baðherbergi með flísum 
á veggjum og gólfi, baðkari 
og sturtu. Geymsla innan 

íbúðar.  Fjölbýli í góðu ástandi.  Verð 35,5 milj. Laus við kaupsamning.Heiðar er með 
lykil og sýnir þegar hentar, s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Langalína 23 - glæsileg staðsetning

Glæsileg 105 fm, 3ja herb. 
íbúð á 1 hæð, á einum besta 
staðnum í Sjálandshverfinu 
með glæsilegu útsýni, stað-
sett við Ylströndina. Stæði í 
lokuðu bílahúsi. Mjög stórar 
suðvestursvalir. Vandaðar 
innrétt. Innangegnt í 
bílskýli, lyfta.  
Verð kr. 43 millj.  
Bárður veitir uppl.  
s-896-5221.

Sumarhús á eignarlóð í landi Reykjavalla í Bláskógabyggð.

Í einkasölu fallegt 60 fm 
sumarhús á eignarlóð í landi 
Reykjavalla í Bláskógaby-
ggð, húsið er byggt 2009 
og er mjög vandað. Húsið 
skiptist í stofu með parketi 
á gólfum, hvíttaður panill á 
veggjum, fallegar innréttin-
gar tvö herbergi með parketi 
á gólfum, forstofu, svefnloft 
og geymslu.  Stór ca. 70 fm 
pallur með heitum potti og 
skjólgirðingum. 
Verð 16,9 milj, 

uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Skagafjörður - Brennigerði rétt ofan Sauðárkróks.
Fallegur sumarbústaður á 
frábærum stað rétt ofan 
Sauðárkróks með frábæru 
útsýni yfir Skagafjörðinn, 
Málmey, Drangey, Fjörur og 
Fjöll. 2 svefnherbergi, gott 
svefnloft, vel innréttaður, 
bað m.sturtuklefa, rafmagn, 
rúmgóð verönd á tvo vegu. 
40 mín gangur í sundlaug 
Sauðárkróks.  
Verð 14,9 millj. Skuldlaus. 

Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Hrísey - fallegt einbýli í fögru umhverfi.
Mjög gott 138 fm einbýli á 
góðum stað í Hrísey perlu 
Eyjafjarðar. Tilvalið orlof-
shús sem nýtist frábærlega 
allt árið. 3 svefnherbergi, 
gott skipulag, frábær afgir-
tur sólpallur, gott viðhald, 
gömul uppgerð dráttarvél 
fylgir til ferða innan eyjar. 
og fl. Mjög góð nýleg 
sundlaug í eyjunni, ferðir 
milli lands og eyjar (15 mín) 
á 2 tíma fresti.  
Verð 14,9 m. Uppl. veitir 
Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-
5222 ingolfur@valholl.is

Borgarholtbraut 69

Opið hús Mánudaginn 
15.Júni á milli 17:00 og 
17:30 að Borgarholts-
braut 69.

Um er að ræða góða vel 
skipulagða ca. 80 fm.3ja 
herbergja  íbúð á 2.hæð í 
vel staðsettu húsi. Stórar 
suður svalir, sér þvottahús, 
húsið er klætt að utan. 
Íbúð er laus og til afh. við 
kaupsmamning. Áhv. ca. 19 
miljónir.

Nánari upplýsingar veitir Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Markarvegur 16. Glæsileg íbúð m.bílskúr í Fossvogi. 
Opið hús  
mánudaginn 15.júní 2015. 
kl. 17,00 - 17,30  
Einstaklega falleg og 
velumgengin 111,5 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2.hæð (hálf 
hæð upp) í litlu 5 íbúða fjöl-
býli (byggt 1983), ásamt 26 
fm bílskúr á frábærum stað í 
Fossvogi. Góðar eikarinnrét-
tingar, parket, endurnýjað 
bað m.þvottaaðstöðu innaf. 
Flísalagðar suðvestur svalir. 

Mjög góður bílskúr m.sjáfv.oppnara. Skuldlaus. Verð 43,8 millj.  
Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir  S:896-5222  ingolfur@valholl.is

OPIÐ HÚS

Dalhús 97 - 5 svefnherb.

Opið hús þriðjudaginn 
16 júní milli kl. 18-19.00. 
Fallegt 190 fm raðhús 
á 2 hæðum á fráb. stað 
innarlega í lokuðum botn-
langa. Innb.góður bílskúr. 5 
svefnherb. Frábært skipulag. 
Göngufæri í skóla, sundlaug 
og frábæra íþróttaaðstöðu 
Fjölnis. Endurnýað eldhús 
og baðherb. Parket. Flott 
útsýni. Skíðalyfta staðsett 
við enda botnlangans. 
Verð 52. millj. 

Kristján veitir upplýsingar í s- 611-4870.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

124,4 fm 2ja íbúða eign við Þinghólsbraut 19-21E

Opið hús þriðjudaginn 
16. júní frá kl 17:00 til 
18:00 að Þinghólsbraut 
19-21E 
Í einkasölu 2ja íbúða eign 
við Þinghólsbraut í Kópa-
vogi.  Aðalíbúðin er þriggja 
herb 72,4 fm íbúð með 
sérinngangi, og í kjallara er 
2ja herb. 52 fm íbúð með 
sérinngangi. Aðalíbúðin er 
rúmgóð með bjartri stofu og 

fallegu eldhúsi, tveimur herbergjum og baðherbergi með sturtu, glugga og tengi fyrir 
þvottavél. Íbúðin í kjallara er með sérinngangi bakatil, stofu, eldhúsi og svefnherbergi.  
Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Verð 33,6 milj, 
uppl. gefur Heiðar í s:693-3356

OPIÐ HÚS

Brekkusel 21 - opið hús

Sýnum Brekkusel 21, 
mánudaginn 15 júní,  
milli kl. 18-19.00.  
Vel skipulagt 161,8 fm 
raðhús ásamt 22,5 fm 
bílskúr á barngóðum og 
skjólgóðum stað. Bískúr 
með góðu millilofti. Húsið 
er að mestu steníklætt 
að utan og viðhaldslétt. 
Nýlegur stór timburpallur 
með skjólgirðingu, beint á 
móti suðri. Verð 43,9 millj. 
Kristján verður á staðnum, 
s-611-4870.

OPIÐ HÚS

Suðurhólar  22 - glæsileg íbúð
Opið hús þriðjudaginn 
16 júní milli kl. 18-19.00 
Suðurhólar 22, 3ja hæð, 
Hallgrímur á bjöllu. 
Glæsileg 91 fm 3ja herb. 
íb. á 3 hæð með sérinng. af 
svölum. Hús nýviðgert og 
málað. Endunýjað eldhús, 
baðherb, hurðir og gólfefni. 
Góðar suðursvalir. Flott eign 
með sérinng.  
Verð 25.9 millj. 
Hallgrímur tekur á móti. 
Uppl. veitir Kristján í 
611-4870.

OPIÐ HÚS

Hverfisgata 105  laus strax.

Opið hús Þriðjudaginn 
16.6. á milli 17 og 17-30 
íbúð 03-03 að Hverfisgötu 
105.

Um er að ræða 121,6 fm. 
íbúð á 3.hæð í vinsælu 
lyftuhúsi. Parket og flísar 
á gólfum. Stórar svalir 
sem snúa út á sjó. V. 41m. 
Mögul. að taka bíla upp 
í kaupverð. Mögul. að 
yfirtaka lán upp á ca. 27,4 
m. við Landsbankann.

Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

SUMAHÚS / LANDSBYGGÐIN

630 9000

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

OPIÐ HÚS

662 2705611 4870



HEIÐAGERÐI - RAÐHÚS
Um er að ræða 118 fm endaraðhús á tveimur hæðum auk 28 fm bíl-
skúrs. Falleg og stór lóð sem snýr til suðurs.  Fjögur svefnherbergi
á efri hæð. Flísalagt baðherbergi. Björt stofa og borðstofa. Rúmgott
eldhús. Eign sem bíður upp á mikla möguleika. Fasteign sem
þarfnast töluverðs viðhalds/endurbóta. Verð 38,9 millj.

VÍÐIMELUR 70 - TVÆR ÍBÚÐIR
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00-17:30 Glæsileg 157 fm
hæð og 72 fm 2ja herb. kjallaraíbúð við Víðimel, samtals 229 fm. 
Frábær staðsetning í fallegu og rólegu hverfi. Fimm svefnh., þrjár
stofur, tvö eldhús, aukaherbergi í risi, svalir og gufubað. Íbúðirnar
seljast saman eða í sitt hvoru lagi. Eign sem bíður upp á mikla
möguleika. Verð 75.8  millj. Hæð 53,9 millj. Kjallari 21,9 millj.

EFSTALEITI - GLÆSILEG EIGN
Vorum að fá í sölu 133 fm 4ra herbergja íbúð í þessu glæsileg húsi 
í austurbæ Reykjavíkur auk stæðis í bílageymslu. Tvö stór herbergi
og tvær stórar stofur með suðvesturverönd. Góðar innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. Glæsileg sameign með sundlaug, heitum
pottum, veislusalur, setustofur og margt fleirra.

ARNARSMÁRI - 3JA MEÐ SÉRINNGANGI
Falleg 75 fm 3ja herb íbúð á 3.hæð með sérinngang. Tvö góð
svefnherbergi. Eldhús með nýlegum innréttingum og opið inn í 
stofu. Tvö svefnherbergi með skápum. Björt og góð stofa með
borðstofu og suðaustursvölum. Baðherbergi með tengi fyrir
þvottavél. Endurnýjuð og vel skipulögð eign. Verð 28,5 millj.

DVERGABORGIR - 3JA MEÐ SÉRINNGANGI
Falleg og björt 86 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð með
sérinngagni, sólskála og sér timburverönd til suðurs. Tvö rúmgóð
svefnherbergi og stór og björt stofa með sólskála og stórri suður-
verönd. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum.
Verð 28,5 millj.

ESKIHLÍÐ - 3JA  MEÐ SÉRINNGANGI
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00-17:30  
Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja með sér inngangi
á jarðhæð.Tvö svefnherbergi. Rúmgóð stofa og eldhús. Fallegt
baðherbergi. Innfeld lýsing. Eignin var öll tekin í gegn fyrir fáeinum
árum síðan. Verð 28.0 millj

ENGIHJALLI - 3JA HERBERGJA
Falleg 3ja herb. 84 fm íbúð á 8. hæða. Glæsilegt útsýni til suðurs.
Tvö svefnherbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Björt  stofa og
borðstofa með stórum suðursvölum. Eldhús með góðu skápaplássi
og borðkrók. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni. Verð 24.6 millj.

NEÐSTALEITI - STÓR 2JA M/BÍLSKÝLI
Björt og rúmgóð 70 fm. 2ja herb íbúð  á 3. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Eldhús með fallegri hvítri innréttingu og borðkrók.
Rúmgóð parketlögð stofa.  Mjög rúmgott svefnherbergi. Stórar
suður svalir að hluta til yfirbyggðar. Verð 27,9 millj.

HEIÐARÁS - EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 282,6 fm einbýlishús. Nýlegt
eldhús með mikilli lofthæð, stór stofa. Fjögur svefnherbergi auk 2ja
herbergja íbúðar. Sérsmíðaðar innréttingar, garður var endurnýjaður
fyrir fáeinum árum.Sólpallur og tvennar svalir. Mikið útsýni
Verð 75.0 millj.

BUGÐUTANGI - EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ
Einbýlishús með innbyggðum bílskúr og aukaíbúð. Stór stofa og
borðstofa með arni. Eldhús með nýl. innréttingu. Þrjú svefnherbergi.
Fallegt baðherbergi. Aukaíbúð: Sérinngangur. Stofa og eldhús
samliggjandi, svefnherbergi og baðherbergi. Fallegur gróinn garður
og mjög stór suður verönd. Verð 64,9 millj.

HELGALAND - EINBÝLI
Vel staðsett 221,3 fm einbýli með aukaíbúð á góðum stað í Mos-
fellsbæ.Stór stofa með arni. Rúmgott eldhús með eldri innréttingu.
Fjögur svefnherbergi. Búið er að breyta bílskúr í aukaíbúð á tveimur
hæðum. Stofa eldhús, herbergi og snyrting á efri hæð og herbergi
og geymslur á neðri. Eignin þarfnast talsverðrar endurnýjunar.
Verð 44,7 millj.

STIGAHLÍÐ - EINBÝLISHÚS
368 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Efri hæðin er 200 fm og kjal-
larinn 168 fm, auk tveggja óskráðra rýma. Upprunalegar vandaðar
innréttingar. Stór og gróðursæll garður. Arkitektarnir Helgi og
Vilhjálmur Hjálmarssynir hönnuðu húsið og er gott samræmi í því 
öllu. Skólplagnir eru nýlega yfirfarnar og fóðraðar og ný klæðning er
á þaki. Verð 75 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur af svölum / sérnotareitur á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
- Íbúðir eru 119-166 fm
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð frá kr: 34.3 millj.

EFTIRTALIN FYRIRTÆKI VEITA KAUPENDUM 
AFSLÁTTARKJÖR AF VÖRUM Í VERSLUNUM SÍNUM
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VINDAKÓR 2-8, 203 KÓP.



HOFAKUR - 210 GBÆ
- Vel skipulögð 3ja herb 119 fm á jarðhæð
- Sérafnotareitur út frá stofu m/glerskilrúmi
- Stæði í bílgeymslu með íbúð
- Vandaðar innréttingar og gólfefni
- GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 43.5 millj.

JÖRFABAKKI 30 – 109 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 16.JÚNÍ KL.17:00-17:30
- Vel skipulögð 85.3 fm 3ja herb.íbúð
- Íbúð hefur verið töluvert endurnýjuð
- Möguleiki á útleiguherbergi í kjallara
- Rúmgóðar suður-svalir
- Húseign hefur verið töluvert mikið endurnýjuð
V. 24.9 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 44 – 113 RVK 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. JÚNÍ KL. 18:30 – 19:00
- Fallegt 204.3 fm endaraðhús.
- Eign á tveim hæðum.
- 4 herbergi.
- Innangengt í bílskúr.
V.54.9.- millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MOSARIMI 15 – 112 RVK 
BÓKIÐ SKOÐUN
- Einstaklega falleg og björt 88,1 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. 
- Sér-inngangur, 3 svefnherbergi og stórar suðursvalir.  
- Eignin var máluð að utan 2014 og þak endurnýjað 2014.  Stutt í skóla og alla þjónustu.  
- Hússjóður stendur vel og engar framkvæmdir fyrirhugaðar.
V. 32 millj.

VINDAKÓR 5-7  - 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð, alls 176,9 fm með sérinngangi.  
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og sérafnotaréttur.  
- Frábær fjöldskyldueign.  Gluggar á þrjá vegu.
- Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.  Stutt í alla þjónustu.
V. 43,9 millj.

RJÚPNASALIR  – 201 KÓP
- Vel skipulögð 109 fm 4ra herb.íbúð
- Vandaðar innréttingar
- Stæði í bílgeymslu / lyfta 
- Rúmgóðar suður-svalir
V. 37.5 millj. 

ÁSTÚN 6 – 200 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýja og glæsilega 97,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.  
- Afar vandaðar eikar-innréttingar og granít borðplötur í eldhúsi, granít verður einnig í sólbekkjum.         
- Dyrasími með myndavél.  Þvottahús innan íbúðar.  Afhending fljótlega.
V. 36,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

AUSTURKÓR 67 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 16. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
- Falleg 119.3 fm 4ra herb íbúð.
- Stórar svalir
- Síðasta eignin.
V.36.9.- millj.

SEIÐAKVÍSL 14 – 110 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUD. 15. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
- 175 fm einbýli á einni hæð, þar af 32,8 fm bílskúr
- Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi í húsinu
- Staðsett neðst í botnlanga ofan við Elliðadalinn.  
 Útsýni.
V: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472
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Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða mikið endurnýjaða 
65,3 fm. 2ja til 3ja herbergja íbúð við Hringbraut 23 í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, gang, eldhús, herbergi, bað-
herb. og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.Laus strax. 
Verð 23,3 millj.Laus strax.

 
Skipalón 20  íbúð  207 - Hafnarfjörður  
- Glæsileg endaíbúð
Glæsileg 167 fm. endaíbúð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og 
eldri. Vandaðar Brúnás innréttingar, tvö baðherbergi, fataherbergi 
og góð herbergi. Óvenju stórar og góðar stofur. Tvennar svalir. 
Glæsilegt eldhús, granít á borðum. Útsýni. Verð 53,5 millj.

 
Sléttahraun - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin 100 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í vel staðsettu fjölbýli 
miðsvæðis. Parket á gólfum, endurnýjað eldhús. Laus strax. 
Verð 25 millj.

 
Smyrlahraun - Hafnarfjörður - Efri sérhæð
Nýkomin efri sérðhæð með bílskúr samtals 181,6 fm. Eignin 
þarfnast töluverðrar endurnýjunar við, utan sem innan en miklir 
möguleikar. Frábær staðsetning í grónu hverfi. Laus strax.  
Verð 36,9 millj.

 
Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð
Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og ris með 
4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar innréttingar, 2 
baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í 
skóla. Útsýni. Verð 36,9 millj. 

 
Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum  með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Mjög fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega..  
Verð 59 millj. 

 
Holtsbúð - Garðabær - Einbýli 
Fallegt og töluvert endurnýjað einbýli á einni hæð með góðum 
bílskúr, samtals 160 fm, á þessum vinsæla stað. Stór svefnher-
bergi.  Góður bakgarður í suður. Stutt í skóla og þjónustu. Frábær 
staðsetning. Bein sala eða skipti á minni eign í Garðabæ.  
Verð 49,5 millj. 

 
Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús 
Fallegt endaraðhús á þremur hæðum 182,3 fm. auk 24 fm. stæði 
í bílahúsi samtals 206,3 fm. Góður sérgarður og hellulögð verönd. 
Mjög flottur sameiginlegur garður. Gott stæði í bílastæðahúsi. 
Mjög snyrtileg sameign. Hús nýlega tekið í gegn að utan og járn 
á þaki. 

 
Lækjarás - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli mjög vel staðsett í 
rólegu hverfi miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er bílskúr 41 
fm.  Fjögur svefnherbergi. Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi. Verð 52,9 millj.

 
Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús
Hraunhamar kynnir: Sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við 
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina. 
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4 
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 45,9 millj.

 
Dvergholt - Hafnarfjörður - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fm. einbýli á einni 
hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er í mjög góðu 
ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu, 
sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherb, hjónaherb, 
baðherb, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 49,8.mill. 

 
Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í einkasölu glæsilegt 
og virðulega húseign á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr 
samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús 
bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri 
við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira. Myndir á netinu. Verðtilboð. 
Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233. Allar frekari 
uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Hraunhamar kynnir fallega endaíbúð í 
nýlegu fjölbýli við Lækinn í Hafnarfirði. 

Íbúðin er 124,8 fm. Gott aðgengi, lyfta. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð 
stofa, borðstofa. Opið eldhús með fallegri 
innréttingu. Gólfefni eru parket og flísar. 

Verð 40,9 millj.

Lækjargata - Hafnarfjörður - 4ra herb.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr, 
samtals ca. 215 fm. 

Vandaðar innréttingar, parket, stofa, 
borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. 

Fullbúin eign í sérflokki, frábær staðsetning 
og útsýni.

Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli

Hraunhamar kynnir mjög fallega 
endaíbúð á efstu hæð, penthouse. 

Efsta hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 
fm. Að auki fylgir stæði í bílahúsi. Parket á 
gólfum og dúkur á gólfum. Stórkostlegt 
útsýni yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl. 

Verð 31,9 millj.

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Jökulhæð - Garðabær - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr samtals skráð um 
300 fermetrar. 

Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í 
hæðarhverfi í Garðabæ Fallegar innréttingar 
og gólfefni. 

Verð 89 millj.

Hringbraut 58 - Hafnarfjörður - Sérhæð
Opið hús dag milli kl. 17.30 - 18.

Nýkomin í einkasölu sérlega góð 99 fm. 
4ra herb. íbúð á jarhæð í mjög góðu vel 
staðsettu þríbýli, miðsvæðis í Hafnar-
firði. 

Íbúðin er vel innréttuð, flísalagt bað. Fallegur 
ræktaður garður með verönd og útsýni. 
Verð 31,9 millj.

Langalína - Garðabær - 3ja herb.
Nýkomin í sölu glæsileg 120,9 fm. 
útsýnisíbúð í nýlegu lyftuhúsi á sjávar-
bakkanum í Sjálandinu í Garðabæ. 
Glæsilegt útsýni er úr stofu yfir Arnarvog 
og víðar. Eldhús með innréttingu úr eik og 
góðum tækjum. Gólfefni eru vandað parket 
og flísar. Góð geymsla í kjallara ásamt stæði 
í bílageymslu. Stór verönd er útaf stofum og 
afgirt séreignarlóð.Sér stæði er í bílageymslu. 
Verð 44,5 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

50 ára og eldri

OPIÐ HÚS
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Fjölbýli 
74,8 fm

2 herb
32.900.000.-kr

820 8081 sylvia@fr.is

Sumarhús 
80,1 fm

3 Herb
29.900.000.-kr

Glæsilegt 80,1 fm sumarhús með 118 fm palli 
við miðbrún 4.  Úthlíð

Opið hús - 60 ára og eldri

Miðbrún 4  801 Selfoss

15  júní Kl. 17:30-18:00

661 9032 einar@fr.is

Fjölbýli
104 fm     

3 herb
27.500.000.-kr

Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herb íbúð ásamt 15,8 fm er 
herb í kjallara með útleigumöguleika. 

Nýpússað og lakkað parket.

Opið hús 15.júní kl.17:30-18:00             

Hraunbær 74                              110 Reykjavík

862 1914 thordis@fr.is

maria@fr.ismaria@fr.is

Fjölbýli
79,2 fm     

3 herb
24.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Falleg 2-3 herbergja íbúð á 2 hæð með sérinngangi.  
Vel staðsett íbúð í göngufæri við sundlaug, skóla og 

leikskóla.

Parhús 
284 fm  

7 herb
49.700.000.-kr

Reisulegt parhús í Mosfellsbæ. Stór svefnherbergi og

verði í nánd við náttúru og góða skóla. 
Með Bílskúr

Fjölbýli
78 fm

3 Herb
36.900.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Fjölbýli
101 fm

4 herb
33.900.000.-kr

Falleg, vel staðsett 4 herbergja íbúð á 2 hæð með stæði í 
bílageymslu í litlu fjölbýli á vinsælum stað í 

Skúlagata 20 101 Reykjavík

Opið hús

Opið hús  16. júní kl. 17:30 - 18:00

Lækjasmári 15                 201 Kópavogur

Kvíslartunga 25 270 MosfellsbæAsparholt 3                                    225 Álftanes

18.júní kl: 17:30-18:00

695 4649 / 692 0000  halldor@fr.is

897 1530 david@fr.is

Árskógar 6                     109 Reykjavík

Vel skipulögð 2 herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í húsi fyrir 60 ára og eldri. 
Þjónustukjarni er í húsinu , mötuneyti og félagsþjónusta sem rekin er af 

Reykjavíkurborg. Íbúðin fæst afhent við kaupsamning.

Tvíbýli 
126,1 fm     

4 herb
35.900.000.-kr

Falleg 4ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýli með 
sérinngangi ásamt bílskúr 17,7 ferm. sem er inn í 

heildar fermetratölu

Opið hús 15.júní kl.17:30-18:00             

Vesturhús 11                              112 Reykjavík

821 7676 maria@fr.is

Fjölbýli
64,5 fm

2 herb
23.900.000.-kr

Virkilega rúmgóð, snyrtileg og björt 2ja herb íbúð á 4.hæð 

Gnoðarvogur 32                         104 Reykjavík

862 1914  thordis@fr.is

60 ára og eldri

Fyrir 60 ára og eldri, tvennar svalir og tvö 

og sundin blá.

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hlíf
Hilmisdóttir
Sölufulltrúi

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Savlör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi
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Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.

Gústaf A. Björnsson
lögg. fast. 

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

EIGNIR VIKUNNAR

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til 
styrktar ABC hjálparstarfi.

Kelduland 13,1.h t.h.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 15.6 FRÁ KL.17-17:30

Kelduland 13, 1.h.t.h:

Ágæt, talsvert endurnýjuð 3j-4ra herbergja 
íbúð á 1.hæð. Góðar suðursvalir. Endurnýjað
eldhús.Á teikningu eru 3 svefnherbergi,
en opnað hefur verið á milli tveggja. Góða
suðursvalir. 

Opið hús mánud. 15.6  
frá kl.17-17:30. Verið velkomin.

Hrísrimi 7 , íb.203
OPIÐ HÚS MÁNUD. 15.6 FRÁ 18-18:30

Hrísrimi 7 2.hæð með stæði í bílgeymslu.

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 svefnher-rr
bergi, rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað
baðherbergi og þvottaherbergi innan íbúðar.

Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 15.6.  
FRÁ KL 18-18:30, VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Flúðasel, fallegt raðhús

Grettisgata 3ja, 101 Reykjavík

Samtals ca. 170 frm fallegt raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr. Niðri eru 3 svefnherbergi, baðher-rr
bergi, þvottaherb. o.fl. Á efri hæð stofa með útgengi á suðursvalir, opið eldhús og 1 svefnherbergi.
þetta er vel skipulögð og velviðhaldin eign, skipti á miini eign koma til greina. Verð 43,4 millj.

Fold fasteignasala
552-1400 kynnir nýtt
á skrá: Góð 72,6 fm
3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð í 4-býli. 
Ein íbúð á hæð.
Tvö svefnherbergi. 
Dúkur og flísar á
gólfum. Gott innra
skipulag. Laus strax 
við kaupsamning.
Verð 27,5 millj.
Nánari upplýsingar 
gefur Gústaf Adolf 
lgf., gustaf@fold.is /
895-7205.

Eignir

Sumarhúsalóð Fjallaland, Leirubakka.
Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í Fjallalandi, Lei-
rubakka í grend við Rangá. Gott verð 1.750 þúsund.
Mögulegt að kaupa tvær samliggjandi lóðir og fá þá
góðan afslátt á heildarverð.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skip-
ulögðu frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda.
Lóðirnar eru í grónum móum og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn
eru við lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm.
Verð er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR 
ERU KEYPTAR SAMAN! Nánari upplýsingar veitir 
María 696-6566.

Sumarhús Borgarfirði.-GOTT VERÐ.
Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi
stóra Fjalls. Hagstæður lóðarleigusamningur ti 50
ára. GOTT VERÐ 8,9 millj.

Eignir

Bólstaðarhlið 4ra -
Bólstaðarhlíð : Björt og vel hönnuð íbúð á efstu
hæð í fjölbýli við Bólstaðarhlíð. Stofa og 3 svefnher-rr
bergi, auk eldhúss og baðherbergis. Vestursvalir frá 
stofu. Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í alla 
þjónustu og skóla. GOTT VERÐ 28,9 millj. 

Hringbraut, 101 Rvk, efri sérh. + bílskúr
Fold fasteignasala kynnir nýtt á skrá: 3ja herbergja
71 fm efri sérhæð í 3-býli ásamt 23,1 fm bílskúr,
samtals 94,1 fm. Parket og flísar á gólfum. Tvennar 
svalir. Sameiginlegur inngangur. Nánari upplýsingar 
gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.
Verð 32,9 millj.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt 278,9 m2 ein-
býlishús á á þremur pöllum 
með tvöföldum bílskúr við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsið 
er steinsteypt einbýlishús á 
þremur pöllum. Gott skipu-
lag og fallegar innréttingar. 
Eignin skiptist í anddyri, 

gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 
svefnherbergi, koníaksstofu, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. V. 77,0 m.

Mjög falleg og rúmgóð 136,2 
m2, 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð ásamt 30,2 m2 bíl-
skúr. Íbúðin skiptist í forstofu, 
sjónvarpshol, bjarta stofu, 
eldhús, tvö barnaherbergi, 
hjónaherbergi með fataher-

bergi, þvottahús og geymslu. Fallegur staður í Helgafellshverfinu, mjög stutt í 
skóla og íþróttasvæðið að Varmá. V. 47,5 m.

Litlikriki 15 - 270 Mosfellsbær 

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær 

181,5 m2 parhús á einni hæð, 
tilbúið til innréttinga. Birt 
stærð eignarinnar er 181,5 
m2, þar af er íbúð 140,7 m2 
og sambyggður bílskúr 40,8 
m2. Eignin afhendist tilbúin til 
innréttinga. V. 39,5 m.

Kvíslartunga 49 - 270 Mosfellsbær  

Engjasel 72 - 109 Reykjavík 

 
97,6 m2, 3-4ra herbergja íbúð á 2 
hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara 
(skráð 13 m2 bílskúr) við Engjasel 72 í 
Reykjavík. V. 24,9 m.
Hraunbær 102A - 110 Reykjavík 

 
79,7 m2, 3ja herbergja endaíbúð með 
sérinngangi á 2. hæð við Hraunbæ 
102A í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, hol, forstofu, geymslu/
þvottahús, baðherbergi, eldhús og 
stofu. V. 19,9 m.

Lykkja 1 - 116 Kjalarnes 

 
Til sölu sveitasetrið Lykkja á Kjalar-
nesi. Samkvæmt skráningu er eignin 
423,3 m2. 197,2 m2 einbýlishús, 69 m2 
aðstöðuhús og 157,1 m2 hlaða, og er 
á 11.553 m2 lóð. Eignin gefur mikla 
möguleika á smábúskap, garðrækt, 
hestamennsku og útivist vegna 
nálægðar við fjall og fjöru. V. 52,9 m.

Laus strax

Laus strax

Til sölu: 2.480,9 m2 atvinnuhúsnæði við 
Selhellu 5 í Hafnarfiði. Húsið er stál-
grindarhús, stórt malbikað bílaplan og 
góðar innkeyrsluhurðir. V. 260 m.

Selhella 5 - 221 Harfnarfjörður 

Mjög fallegt 252,2 m2 einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr. Eignin 
skiptist í hjónaherbergi með baðher-
bergi, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, forstofu, sjónvarps- 
hol, stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr. 
V. 69,9 m.

Þingvað 11 - 110 Reykjavík 

Mjög falleg 116 m2, 3-4ra herbergja 
endaíbúð á fyrstu hæð ásamt bílastæði í 
bílageymslu og timburverönd í lyftuhúsi. 
Ca. 100m2 sérafnotagarður þar af 33m2 
viðarpallur í vestur. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofugang, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Fallegar innréttingar og gólfefni.  
V. 39,9 m.

Langalína 7 - 210 Garðabæ 

Mjög fallegt 270 m2 einbýlishús á einni 
hæð með tvöföldum bílskúr. Hellulagt 
bílaplan og afgirtri timburverönd í 
suðvestur. Eignin skiptist í hjónaherbergi 
með fataherbergi og baðherbergi, þrju 
svefnherbergi, gestasnyrtingu, forstofu, 
þvottahús/geymslu, sjónvarpshol, stofu, 
borðstofu, eldhús og tvöfaldann bílskúr. 
V. 57,9 m.

Furuvellir 37 - 221 Hafnarfjörður 

Laus strax

Laus strax
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Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Viggó
Sigursteinsson
Sölufulltrúi, með próf 
lögg. fasteignasala 
S: 824-5066
viggo@gardatorg.is

Ragnar 
Þórðarson
Sölufulltrúi, með próf 
lögg. fasteignasala 
Viðskiptafræðingur 
S: 899-5901
ragnarþ@gardatorg.is

Steinar S.  
Jónsson
Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari 
S: 898-5254
steinar@gardatorg.is 

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Vífilsgata 9, Reykjavík. 

Mjög snyrtileg og björt  50,3 fm 2ja herbergja íbúð 
á mið hæð, talsvert endurnýjuð. Innra skipulag: 
Forstofa, stofa, svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
sameiginlegt þvottahús í kjallara. 
Sölumaður: Sigurður löggiltur fasteignasali s. 898-
3708 sigurdur@gardatorg.is Verð 22,9 millj.

Vatnendahlíð 20 - Til sölu

Um er að ræða einkar glæsilega 7.427 fm lóð með 
útsýni yfir vatnið á mjög góðum stað í landi Vatns-
enda Skorradal. Öðru megin er Hvammskógur og 
ekki hefur verið byggt á samliggjandi lóð við hliðina. 
Vegur hefur verið lagður að grunni.  Samþykktar 
teikningar af 62.9 fm sumarhúsi fylgja ásamt efni 
sem hér segir: Undirstöðum, 1,6” efni í þak, 180 
metrar af grindarefni. 6-8 stk af dregurum ásamt 
öðru efni. Efnið er komið á staðinn. Sölumaður: 
Sigurður löggiltur fasteignasali s. 898-3708  
sigurdur@gardatorg.is Verð 2,4 millj.

SUMARHÚS VIÐ FLÚÐIR

Glæsilegt 118 fm heilsárshús á frábærum útsýnis-
stað við Langholtsfjall rétt við Flúðir Hrunamanna-
hreppi ( í landi Ásatúns við Langholtsfjall ). Húsið 
er byggt úr steyptum einingum, reist á staðnum á 
steyptum sökklum og plötu með hitalögn. Skipulag 
hússins : Fjögur svefnherbergi, stór og björt stofa, 
rúmgott eldhús, stórt baðherbergi, forstofa og 
þvottahús. Húsið afhendist fullbúið að utan með 
sólpalli. Að innan fokhelt og lóð grófjöfnuð.  
Verð 24 m. Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254.

KÁRSNESBRAUT MEÐ BÍLSKÚR.

Til sölu mjög vel staðsett 66 fm 3ja herbergja íbúð í 
góðu 6 íbúða húsi með suð-vestur svölum og góðu 
ústýni. Íbúðinni fylgir 19 fm bílskúr og sér 5,7 fm 
geymsla inn af bílskúrnum, einnig fylgir ca 12 fm 
gluggalaust herbergi í kjallara. Verð 31,7 m. 
Allar nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254 
 

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

HVERFISGATA 105
• 101  RVK. 
• 121 fm. 3ja herb. 
• Vandaðar innréttingar
 og gólfefni.
• Góð staðsetning.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 16:00 og 16:30. 

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 4ra herb. Verð frá 28,5 millj. Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar. 
Sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við  
Naustavör í Kópavogi

NAUSTAVÖR

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

ASPARHOLT
225 Álftanes. 3ja herb. 95 fm. íbúð með 

sérinngangi af svalagangi.  Mikið áhvílandi.  
Verð 27,5 millj. 

VESTURBERG 135
111 RVK. Einbýlishús. 215 fm.  Bílskúr.  4

svefnherbergi.  Fallegur garður.  Mikið útýni. 
Möguleiki á aukaíbúð.

NÝHÖFN
210 Gbæ.  138 fm. 4ra herb.  

Stæði í bílageymslu.  Ný íbúð í nýju fallegu fjöl-
býlishúsi.  Fallegar innréttingar.  Tvennar svalir. 

Glæsilegt sjárvarútsýni.  Íbúðin er laus..
g g

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús.
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega fokhelt. 

EIKARÁS 4
• 210  Gbæ. 
• Einbýli. 315 fm. 
• Stórglæsilegt hús.  
• Sérsmíðaðar fallegar 
 innréttingar og gólfefni.  
• Gott útsýni. 
Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING
NÝBYGGING

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandshverfinu í Garðabæ. 2ja til 4ra herb.   
Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar innréttingar. Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og 
traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31
og www.fjarfesting.is

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Kríunes 12, Arnarnes, Gb. – Tvær íbúðir!   Bollagata 105 Rvk. – Sérhæð  Steinhella  Hafn.– atvinnuhúsnæð -  Leiga

OPIÐ HÚS! Í dag, mánudaginn, 15. júní milli kl.17:30 og 18:30 – Verið 
velkomin! Mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr, 
samtals 328,3 fm. Sex svefnherbergi og fjórar stofur. Suður verönd og 
sjávarútsýni. ATH! Skipti möguleg.  Eign í sérflokki – Sjón er sögu ríkari!
Verð 69,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is

GLÆSILEG 4-5 HERB. 116,4 fm SÉRHÆÐ Á ÞESSUM VINSÆLA STAÐ 
í REYKJAVÍK! Góðar innréttingar. Eignin skiptist m.a. í þrjú svefnher-
bergi, stórt hol, stofu, eldhús og baðherbergi. Sér geymsla í kjallara 
ásamt sameiginl. þvottahúsi. Verð kr. 42,9 millj.
Allar nánari uppl. og skoðun veitir: Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038  
e-mail: johann@hofdi.is 

Höfum til leigu í nýlegu húsi við Steinhellu í Hafnarfirði  165 fm, 330 fm, 
660 fm, 825 fm og 990 fm iðnaðarbil.  Innkeyrsludyr eru 3,6 x 3,3 m og 
lofthæð er allt að 8 m.  Lóð er afgirt, bílaplan er malbikað og aðkoma er 
góð. Sanngjörn leiga.  Húsnæðið er til afhendingar strax.    
Nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919  

OPIÐ HÚS

Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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TIL SÖLU
Dyrholt, Borgarfjörður
Ferðaþjónusta
Stærð, sjö hektarar
Allar nánari upplýsingar veitir:

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TÆKIFÆRI Í
FERÐAÞJÓNUSTU

Bergsveinn Ólafsson
Lögglitur leigumiðlari
Rekstrarfræðingur

534 1028 / 863 5868
bergsveinn@jofur.is

Helgi Bjarnason
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Dyrholt er sjö hektara eignarland úr landi Indriðastaða í Skorradal. Fjögur sumarhús og heimilt að 
byggja önnur fjögur. Fullbúið tjaldsvæði (mögulegt að stækka í fimm hektarar) með salerni og sturtum. 
Raflagnir fyrir hjólhýsi og fellihýsi. Heimilt er að byggja 120 fermetra þjónustuhús. Landið er skipulagt 
fyrir ferðaþjónustu. Hitaveita er á svæðinu.

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

Hólavellir 15 Grindavik
Opið hús á þriðjudaginn 16. júní milli 17 og 18. Verið velkomin.

Allt fasteignir  - fasteigna-
sala í Grindavík sími 426-8890  
kynnir: Eignin getur verið 
laus 1. ágúst 2015.
Fallegt einbýlishús, 136,1 
m², ásamt 41,6 m² bílskúr eða 
alls 177,7 m². á einstaklega 
góðum stað við Hólaval-
laleikvöllinn. Mikið skjól og gróinn garður, göngustígar frá húsi, stutt í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, 
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Húsið er byggt 1981 en hefur verið 
endurnýjað að stórum hluta, t.d. eru innihurðir og fallegar innréttingar í 
eldhúsi, þvottahúsi, forstofu og herbergjum frá 2006
SKOÐA SKIPTI Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.
Nánari upplýsingar veitir Dagbjartur gsm 861-7507 dagbjartur@allt-
fasteignir.is og Dagný Erla gsm 698-2977 dagnyerla@alltfasteignir.is

OPIÐ HÚS

Vesturvangur 5 er fallegt einbýlishús í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar. Húsið er á tveimur hæðum með 
möguleika á tveimur auka íbúðum, báðum með 
sérinngöngum og innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Frábær aðstaða til útiveru á sólpalli í garðinum og 
talsvert endurnýjað rými að innan. Sjón er sögu ríkari.

OPIÐ HÚS

Vesturvangur 5 . Hafnarfirði

Stærð: 365 fermetrar  
Verð: 69.9 milljónir

Opið hús verður mánudaginn 15. júní frá kl. 18:00-18:30

Þórður H. Sveinsson hdl. og löggiltur fasteignasali, sími 515 7400

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*P
re

nt
m

ið
lak

ön
nu

n 
Ca

pa
ce

nt
 o

kt
ób

er
–d

es
em

be
r 2

01
2 

– 
hö

fu
ðb

or
ga

rs
væ

ði
 2

5-
54

 á
ra

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot á 
keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 25-54 ára er 
73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um  
vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!



Leiðarvísir Frutin®
Fæða sem getur valdið     brjóstsviða

Sítrusávextir 
Appelsínur, greipaldin og ávaxta-
safar eru mjög súrir, sérstaklega 
þegar neytt er á tóman maga. 

Tómatar
Eins saklausir og þeir líta út fyrir 
að vera með sínum meinhollu 
næringar efnum, eins og lýkópen, 
þá eru tómatar afar súrir og fara 
misvel í maga. 

Súkkulaði
Auðvitað, það getur verið hlaðið 
koffeini og fitu, en súkkulaði getur 
líka valdið brjóstsviða. Súkkulaði 
slakar nefnilega á hringvöðva 
vélindans þannig að það eykur líkur 
á brjóstsviða. Spurning um að pakka 
bara saman öllu súkkulaðinu sem þú 
átt og gefa það. 

Kaffi 
Kaffi, gos, te, íste, annar vökvi 
eða matur sem inniheldur koffein 
ætti að varast því það getur valdið 
brjóstsviða. Hér skiptir máli að 
passa skammtastærðirnar og huga 
að koffeinmagninu sem innbyrt er. 

Sterkur matur
Chili, pipar, mexikóskur matur, eða 
annar sterkur og kryddaður matur 
getur valdið  brjóstsviða.  

Þessi leið er því 
bæði náttúruleg 
og snjöll til 
að berjast við 
hækkandi sýru-
stig í maganum 

án þess að nota lyfseðils skyld lyf. 
Takið 1-2 töflur eftir þörfum. 
Barnshafandi konur geta notað 
Frutin. Börn undir 12 ára mega ekki 
nota Frutin. 
Inniheldur eingöngu náttúruleg efni 
ss. Dolomita kalk og piparmyntu.

Frutin fæst í næsta apóteki, heilsuverslunum og einnig í heilsuhillum stórmarkaðanna.   

Frutin eru náttúrulegar tyggitöflur 
sem eru framleiddar af einkavarinni 
að ferð við að nýta trefjar sem gera 
það að verkum að þegar þær eru 
tyggðar myndast róandi, froðu kennt 
lag í efri hluta magans. 

Kolsýrðir drykkir 
Gos og aðrir kolsýrðir 
drykkir geta valdið 
uppþembu sem orsakast 
af auknum þrýstingi á 
hringvöðva vélindans 
og það getur leitt til 
brjóstsviða. Er ekki bara 
best að sýna skynsemi og 
forðast gosdrykkina.

Hnetur, ostur, lárpera  
og djúsí steik
Eiga það sameiginlegt að vera 
feitur matur. Fita hægir á tæmingu 
magans sem getur aukið þrýsting 
á hringvöðva vélindans og valdið 
brjóstsviða. 

Alkóhól
Vín, bjór eða 
eftir lætis 
kokteillinn 
þinn geta 
valdið brjóst-
sviða, sérstaklega 
þegar  neytt er 
með stórri máltíð. 
Alkóhól slakar 
á hringvöðva 
vél indans og því 
ná maga sýrurnar að flæða upp í 
vélindað. 

Hvítlaukur og laukur  
Sumt fólk sem fær gjarnan uppþembu 
eða brjóstsviða þarf oft að varast lauk 
og hvítlauk.

Frutin® getur í alvörunni 
hjálpað þér að neyta þess arar 
dásamlegu fæðu án þess að 
eiga á hættu að fá óþægindi 
eftir máltíðina.

IceCare ehf  Ármúli 8  Sími 581 1090  icecare@icecare.is  www.icecare.is
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Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

2015 NÝR FORD F350 
PLATINUM

Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö, 
Mjög vel búinn bíll, Verð aðeins 
11.990þkr, Komdu og kynntu þér 
málið útvegum allar gerðir af 
F350, , Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES-BENZ C 220 cdi 
Avantgarde. Árg 2012 FACELIFT , 
ek 155 Þ.KM, dísel, 7g sjálfskiptur. 
TILBOÐ 4.200þ stgr. áhvl 1950þ 
Rnr.100391. ásett 5490þ

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 53 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.690.000. Rnr.991061. 5 ár eftir af 
verksmðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ C 200 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.390.000. Rnr.240348.

TOYOTA Avensis wagon sol 2009 ng. 
Árgerð 2013, ekinn 49 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.790.000. Rnr.210654.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2006, ekinn 189 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.110635.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir 
á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Q7 DÍSEL 7 MANNA
AUDI Q7 4x4 3.0 dísel 7 manna. 
Árgerð 2012, ekinn 44þ.km, 
Sjálfskiptur, leður, glerþak ofl ofl. Verð 
9.900þ Ath skipti. Rnr.100316.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

MÖGULEIKI Á 100% 
KORTALÁNI

 NISSAN Note. Árgerð 2007, ekinn 
122 Þ.KM, bensín, SJÁLFSKIPTUR . 
ásett 1390þ Tilboðsverð 990.000. 
Rnr.111790.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Palomino Colt 6/2006 - Fortjald með 
dúk - Svefntjöld x2 - Grjótgrind - Ný 
rafgeymir - Ný pólýhúðuð trappa og 
felgur - Upphækkað - Lækkað verð úr 
1090 þús - Tilboðsverð 990 þús - Er á 
staðnum raðnr 192056.

Rockwood Freedom 190 XR Rafmagns 
upplyfting - Sólarsella - Fortjald - 
ísskápur - Truma - Geymslupallur 
á beisli - Ásett verð 1690 þús - 
Tilboðsverð 1390 þús - Er á staðnum 
raðnr 118976.

Ford F350 Platinum 2015 árgerð, 6,7 
dísel power stroke , 440 hö, mjög 
flottur og vel búinn bíll, er á staðnum, 
raðnr 110313, Verð 11990 þús ( ath 
pallhús ekki með í verði )

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

18 FETA SJÓ OG 
VATNABÁTUR

Tomadoo 18 feta 2014 árg,90 hö 
suzuki, brenderup kerra yfirbreiðsla 
og fullkomið lowrense siglingatæki 
ofl. Verð 3.980 þús skoða skipti á bíl. 
S.8477663

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLA OG 
VÖRUBÍLADEKK

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

10 manna VW Transporter árgerð 
2007 ásamt farangurskerru. Sér 
útbúnaður fyrir ökuleiðsögumenn. 
Ekinn 290 þúsund. Nánari upplýsingar 
um bifreiðina í síma 699-3219.

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Fellihýsi

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Bátar

XS 600   Stærð (bxhxd) 
1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C169.000.+vsk

Frystir

99.000.+vsk

109.000.+vsk

SD 155 Stærð (bxdxh) 564x 
695x 905mm Kæling -12/ -22°C

SD 305 Stærð (bxdxh) 950x 
695x 905 mm Kæling -12/ 
-22°C

79.000.+vsk

99.000.+vsk

249.000.+vsk

Frystir
79.000.+vsk

SC 139 St. (hxbxd) 
865 x555 x520 mm 
Kæling +2/ +10°C

99.000.+vsk

SC 209 St. (hxbxd) 865 x 
865 x 520 mm Kæling +2/ 
+10°C

RTC 236 St (hxbxd) 
1695x515x485mm 
Kæling +2/+12°C

RTC 286 St (hxbxd) 
1895x515x485mm 
Kæling +2/+12°C

149.000.+vsk

Kælar

2 
stærðir

2
stærðir

199.000.+vsk

SD 801 - 800 ltr  B.1000 mm

219.000.+vsk

SD 1001 - 1000 ltr  B.1130 mm

Frystar

119.000.+vsk

TA
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TI
K
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5 
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SD 1001 og SD 801  H: 2020 B: 1000/1130 

D: 70/22 Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

SD 416 H: 1980 B: 606 D: 575  - 338 L

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

KK 421 H: 1945 B: 615 D: 590  - 350 L

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

Kælar

KF 870  H: 2110 B: 660 D: 
1663 Kæling -12/-22°C - 8 
hillur - Læsing

Kælar
h:85 cm

29.000.+vsk

Verð frá kr. (2 stærðir)

Minibar

MB35 og MB 45 - St. (hxbxd) 485/560 x 
385/400 x 485/425. Engin pressa, minni 
titringur - Hljóðlaus. 

Kæli- og frystitæki

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

 Pípulagnir

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. 
Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 
894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI 

S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Ýmislegt

Þarft þú á andlegum eða líkamlegum 
bata á að halda. Upplýsingar í síma 
896-1103

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Spádómar

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
13 Hanna s. 847 7596

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Til sölu

SPARAÐU ÞÉR SPORIN!
Rafskutla á 4 hjólum, 50 km á hleðslu, 
4 litir, svalt útlit. Skemmtilegt og 
virkilega þægilegt! V. 329 þús 783-
3003

 Leigumiðlanir

4 herbergja íbúð með svölum til leigu. 
160þús plús rafmagn. S: 6924313

Við erum með mikið úrval af gæða 
úti og inni skiltum. Verð frá 19.900 kr 
S:580-7820. Sendu okkur fyrirspurn á 
netfangið sala@samskipti.is

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

 SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 Atvinna í boði

SAMHJÁLP
óskar eftir fólki í símasölu á 
dag- og kvöldvaktir. Góð laun 

í boði! Tölvufærni og góð 
íslenskukunnátta áskilin.

Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.13-18 alla virka daga eða á 

annamc@samhjalp.is

Óskum eftir starfsfólki við þrif og 
herbergisþjónustu. Við nýtt hótel, 
Hótel Heiðmörk í Kópavogi. Uppl í S: 
898 7510

Óskum eftir starfsfólki við þrif og 
herbergisþjónustu. Við nýtt hótel, 
Hótel Heiðmörk í Kópavogi. Uppl í S: 
898 7510

Vanur flakari óskast. Trained filletter 
needed. Erum í Hafnafirði. Uppl. í s. 
899 8033

 Einkamál

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

VERK- OG 
STJÓRNENDANÁM
Er verk- og stjórnendanám eitthvað fyrir þig?

• Námið er fjarnám fyrir starfandi og    
  verðandi millistjórnendur

• Námið skiptist í fimm lotur sem skiptast á   
  vor og haustönn

• Markmiðið er að gefa þátttakendum    
  tækifæri á að stunda stjórnendanám á    
  sínum forsendum og tíma.

• Ekki eru gerðar sérstakar forkröfur til    
  þátttakenda en námið þarfnast almennrar   
  tölvufærni auk aðgangs að tölvu og neti

• Námið hefst 3. september 2015 með kennslu   
   á lotu tvö 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Óskarsson, 
kro@nmi.is 

Sótt er um á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, 
www.nmi.is

Aðilar að VSSÍ geta sótt um styrk í menntasjóð 
VSSÍ og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi.  
Umsóknareyðublöð eru á www.vssi.is

Starfsmenntasjóður 
SA og VSSÍ

Breytingar á Aðalskipulagi  
Kópavogs 2012-2024

Furugrund 3. 
Í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024. . 24. 
Í tillögunni felst að landnotkun á lóðinni Furugrund 3 er breytt úr verslun- og þjónusta (VÞ-5) í íbúðarsvæði. Verslun- og þjónusta nuónusta nu
auk geymslna fyrir íbúðir verður í  u.þ.b. 1/3 hluta húsnæðisins (kjallara) en íbúðir í u.þ.b. 2/3 hluta (1-2 hæð). Breyta á núverandi rave
húsnæði að Furugrund 3 þannig að byggð verður hæð ofan á núverandi hús. Eftir breytingu verður húsið um 1.700 m2 að samanamð -
lögðum gólffleti með allt að 14 íbúðum. Tillagan, sem er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. 20. apríl 
2015, var samþykkt til kynningar í bæjarstjórn Kópavogs 28. apríl 2015. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Þverbrekka 8.
Í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024. 
Í tillögunni felst að landnotkun á lóðinni Þverbrekka 8 er breytt úr verslun- og þjónustu (VÞ-7) í íbúðarsvæði. Breyta á núverandi 
húsnæði að Þverbrekku 8 þannig að byggð verður hæð ofan á núverandi hús. Eftir breytingu verður húsið um 1.200 m2 að saman-
lögðum gólffleti með allt að 12 íbúðum. Í núverandi kjallara verður komið fyrir 7 bílastæðum en heildarfjöldi stæða á lóð verður 19 
stæði. Tillagan, sem er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. 20. mars 2015, var samþykkt til kynningar í 
bæjarstjórn Kópavogs 19. maí  2015. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga 
til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 18. júní 2015. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, 
www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, 
Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 18. ágúst 2015.

kopavogur.is

Save the Children á Íslandi
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Veðurspá
Mánudagur
Vaxandi 
suðaustan- og 
austanátt sunnan 
til á landinu í 
dag og þykknar 
upp, 8-15 m/s 
syðst síðdegis og 
fer að rigna, en 
10-18 m/s um 
kvöldið, hvassast 
við ströndina. 
Fremur hæg 
austlæg eða 
breytileg átt 
um landið 
norðanvert og 
bjartviðri. Hiti 10 
til 17 stig.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu.

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

365.is      Sími 1817

LÁRÉTT: 2. örva, 6. áb, 8. rit, 9. lát, 
11. tt, 12. stang, 14. skýli, 16. kk, 17. 
röð, 18. rek, 20. pr, 21. álun. 
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. rr, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. bátskel, 10. tak, 13. nýr, 15. iðra, 
16. krá, 19. ku.

LÁRÉTT
2. æsa, 6. í röð, 8. bók, 9. rénun, 11. 
tveir eins, 12. sauma, 14. afdrep, 16. 
tónlistarmaður, 17. runa, 18. segi upp, 
20. fyrir hönd, 21. spírun.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. tveir eins, 4. vitsmunamissir, 
5. sigað, 7. kæna, 10. hald, 13. ferskur, 
15. sjá eftir, 16. knæpa, 19. mun.

 LAUSN

SUDOKU
LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

8 3 7 1 9 5 2 4 6
9 4 5 6 8 2 3 7 1
1 2 6 7 3 4 5 8 9
6 1 2 9 5 7 8 3 4
3 5 9 4 1 8 6 2 7
7 8 4 2 6 3 9 1 5
2 6 1 3 7 9 4 5 8
5 9 3 8 4 1 7 6 2
4 7 8 5 2 6 1 9 3

8 5 7 3 6 1 4 9 2
9 1 6 5 4 2 8 3 7
2 3 4 9 7 8 6 5 1
5 4 9 1 3 7 2 6 8
6 7 3 8 2 4 9 1 5
1 2 8 6 9 5 3 7 4
7 9 1 2 8 3 5 4 6
3 8 5 4 1 6 7 2 9
4 6 2 7 5 9 1 8 3

9 7 4 2 1 5 6 8 3
2 8 3 4 7 6 5 9 1
5 1 6 3 8 9 7 2 4
3 9 7 5 2 8 4 1 6
8 5 1 7 6 4 2 3 9
4 6 2 9 3 1 8 5 7
1 2 8 6 4 3 9 7 5
6 3 9 8 5 7 1 4 2
7 4 5 1 9 2 3 6 8

6 8 3 7 9 4 1 2 5
4 5 9 1 6 2 3 7 8
1 2 7 8 5 3 4 9 6
5 3 4 2 1 7 6 8 9
7 1 2 9 8 6 5 3 4
8 9 6 3 4 5 7 1 2
3 6 1 4 2 9 8 5 7
9 4 8 5 7 1 2 6 3
2 7 5 6 3 8 9 4 1

7 5 2 1 6 4 3 8 9
6 8 4 2 3 9 7 5 1
9 1 3 7 5 8 4 6 2
8 4 5 9 7 3 1 2 6
1 3 9 6 8 2 5 7 4
2 7 6 4 1 5 8 9 3
3 2 7 8 4 6 9 1 5
4 9 8 5 2 1 6 3 7
5 6 1 3 9 7 2 4 8

8 9 5 1 3 6 2 4 7
6 1 3 2 7 4 5 9 8
7 2 4 5 8 9 1 3 6
9 8 6 7 4 5 3 1 2
4 3 1 6 9 2 7 8 5
2 5 7 3 1 8 9 6 4
1 7 8 4 5 3 6 2 9
5 6 9 8 2 1 4 7 3
3 4 2 9 6 7 8 5 1

Nei sko, er 
hann að 

skreppa í 
einn leik?

Hvað í ósköp-
unum? Við ætl-
uðum að raka 

laufin og pússa 
silfrið í dag!

Stingur 
hann oft af 
til að spila 

golf?

Nei!
Ekki eftir að ég gaf 
honum rafmagns-

hálsbandið!

Jæja vinur, þú ert búinn 
að vera að senda sms í 

allan heila dag.

Ég er ekkert að 
senda sms...ég er 

í tetris.

Allt í lagi, það eina sem 
þú hefur gert í dag er að 

spila tetris.

Nú er ég 
reyndar að 

senda sms...

Hvað varð um listina að 
tala saman? hvað varð um 

að eiga í mannlegum
samskiptum?!

Áhugavert, 
móðir.

Ég ætla að 
gúgla það 

snöggvast.

Hver ætlar að 
byrja? 

Bjó hellisbúi 
þetta til? 

Kannski. 
Lítur út fyrir 
að þetta sé 
skorið út í 

bein.

Scrabble er 
ekki forsögu-
legt spil, það 
er klassískt!

Friðrik Ólafsson (2397) hafði svart 
gegn Domenico Blasto (1925) í átt-
undu umferð Sardiníu-mótsins. 
Svartur á leik
31...Rxc3! 32. Hxc3 Hxc3! 33. Hb1 
Bb4 34. Re2 Ha3 og hvítur gafst upp. 
Friðrik Ólafsson varð efstur Íslend-
inga ásamt þeim Jóhanni Hjartarsyni 
og Margeiri Péturssyni.
www.skak.is:  Sjö íslenskir 
verðlaunahafar!
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365.is      Sími 1817

Þeir sem hafa beðið með óþreyju eftir nýju seríunni af Orange Is the New Black geta glaðst því 
þessir frábæru þættir hefja göngu sína 15. júní á Stöð 2. En það er ekki allt, þeir sem fá ekki nóg 
geta horft á alla nýju seríuna á Stöð 3 á tveimur kvöldum, 16. og 17. júní. Góða skemmtun!

SERÍA ÞRJÚ AF ORANGE IS THE NEW BLACK ER AÐ HEFJAST

HÁTÍÐ Í VÆNDUM!

MÁNUDAGA KL.  21:15

ÖLL SERÍAN
16. & 17. JÚNÍ 

KL. 21:00–03:25

Í ágúst næstkomandi verður alþjóð-
legi förðunarskólinn MUD, Make-
Up Designory, opnaður hér á landi.

Að skólanum standa förðunar-
meistararnir Kristín Stefáns dóttir 
og Anna María Guðmundsdóttir.  
MUD er stofnaður í Bandaríkjun-
um og starfræktur víða í Banda-
ríkjunum, Mexíkó og Evrópu og að 
sögn Önnu Maríu er þetta í fyrsta 
sinn sem alþjóðlegur förðunarskóli 
er starfræktur hér á landi.

„Skólinn er með mjög öflugt 
tengslanet og við erum í tengslum 

við marga umboðsmenn, þannig 
fólk kemst inn í ákveðinn fagheim.“

Stefnt er á að skólinn hefjist í 
ágúst og er grunnnámið tvö hundr-
uð og tíu kennslustundir og keyrt 
áfram á sex vikum en kennt er alla 
virka daga í átta tíma í senn.

„Það er kennt á ensku, sem er 
svakalega mikill plús af því þú 
lærir fagmálið. Það skiptir miklu 
máli til að vera hæfur í ýmis verk-
efni sem þú tekur að þér.“

Anna María segir þær Kristínu 
mjög spenntar fyrir verkefninu og 

þær sjálfar læra mikið af ferlinu. 
„Við lærum alveg helling í leið-
inni og erum náttúrulega að læra 
inn á nýtt konsept. Fagmennskan 
er á það háu stigi í þessum skóla, 
við höfum ekki séð það áður í fag-
greininni og finnst mjög smart 
og skemmtilegt að geta boðið upp 
á það,“ segir Anna María glöð í 
bragði að lokum.

Hægt er að hafa samband við 
MUD á Íslandi á netfangið ice-
land@mudeurope.com til að fá nán-
ari upplýsingar um námið.

Alþjóðlegur förðunarskóli opnaður á Íslandi í ágúst 
Förðunarskólinn MUD heldur innreið sína í landið en boðið verður upp á alþjóðlegt förðunarnám þar sem öll kennsla verður á ensku.  

SPENNTAR  
Þær Anna 
María Guð-
mundsdóttir 
og Kristín 
Stefánsdóttir 
eru spenntar 
fyrir opnun 
skólans.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GVA

Sherlock Holmes-leikarinn Bene-
dict Cumberbatch varð faðir um 
helgina er honum og konu hans, 
leikstjóranum Sophie Hunter, 
fæddist lítill drengur. 

Heilsast öllum ljómandi vel og 
biður litla fjölskyldan um að fjöl-
miðlar virði friðhelgi einkalífs 
þeirra fyrstu dýrmætu vikurnar. 

Cumberbatch og Hunter giftu 
sig fyrr á árinu, en kynntust árið 
2009 við gerð Burlesque Fairy-
tales og rugluðu saman reytum 
upp úr því.

Þau hafa haldið sambandi sínu 
algjörlega utan fjölmiðla, og hafa 
til að mynda varla sést saman á 
ljósmyndum fyrr en eftir hjóna-
vígsluna á Valentínusardag. 

Orðinn pabbi

LUKKULEGUR  Cumberbatch þreytir 
nú frumraun sína í hlutverki föður, í 
raunheimum í þetta skiptið. 

American Idol-spaðinn Ryan 
Seacrest er kominn með nýja 
dömu upp á arminn, en hann 
hefur verið nokkuð framtaks-
samur í leit sinni að ástinni og á 
sæmilegan en nokkuð einsleitan 
feril að baki, þéttsetinn fyrir-
sætum og leikkonum. 
Sú heppna er Hilary Cruz, sem 
þekktust er fyrir að bera nafn-
bótina Ungfrú Bandaríkin í 
flokki táninga árið 2007. 

Segja gárungar þau hafa verið 
saman nú um nokkurt skeið, en 
parið hefur ekki stigið fram opin-
berlega, en hefur þó sést laumast 
saman í rómantíska kvöldverði 
hingað og þangað í Hollywood. 

Kynntust Seacrest og Cruz í 
fertugsafmæli þess fyrrnefnda, 
en Cruz er sjálf tuttugu og sex 
ára gömul.

Ryan Seacrest 
kominn á fast

FLOTTUR  Seacrest hefur verið um borð 
í American Idol-skútunni frá byrjun, 
síðan 2002.
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FRÁ LEIKSTJÓRA
BRIDESMAIDS OG THE HEAT

Veit á vandaða lausn

Fastus ehf., - Opið mán - fös 8.30 - 17.00

SJÓÐHEITT

KOLAGRILL
TILBÚIÐ Á 

3 
MÍNÚTUM

Verð frá kr. 34.000,-

JURASSIC WORLD 2D 5, 8, 10:35(P)
HRÚTAR 4, 6
SPY 8, 10:30
PITCH PERFECT 2 5, 10:30

POWERSÝNING
KL. 10:35

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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EMPIRE

TOTAL FILM

DWAYNE JOHNSON

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA OG BRETLANDI.ÓÓÓÓÓÓÓ ÁÁÁ ÍÍÍÓÓÓÓ ÁÁÁ ÍÍÍ
SUMARSTÓRMYNDIR VERÐA EKKI STÆRRI EN ÞESSI!

Frá leikstjóra

og The Incredibles

ÁLFABAKKA

Margt var um manninn í Gamla bíói á föstudagskvöldið þegar húsið fylltist af Nike-skóuðum stuðpinnum í árlegu Sneakerball-teiti 
Nike. Var fólki sem ekki klæddist Nike-skóm vísað frá og hvergi gefi ð eft ir í þeim efnum, en sjálfum Jóni Ólafssyni vatnskóngi og Agli 
Einarssyni var gert að skipta um skó við innganginn. Kunnu gestir augljóslega að meta tónlistarfl utninginn en um hann sáu Gísli Pálmi, 
Úlfur Úlfur og Benni B-Ruff , ásamt trompetleikaranum Ara Braga Kárasyni og Matty og Charlie Marlow. Auk þess sýndu hjólagarpar 
listir sínar. Líkt og meðfylgjandi myndir sýna var stemningin gríðarleg.

Nike-skórnir ófrávíkjanleg regla 

HRESS  Kári Steinn Karlsson hlaupari og unnusta hans, Aldís Arnardóttir, í góðum 
félagsskap.  MYND/ÞORGEIR ÓLAFSSON 

RÍFANDI STEMNING  Unnur Eggertsdóttir og Ólafur Arnalds létu sig ekki vanta.  

REFFILEG  Frosti Logason og Helga Gabríela Sigurðardóttir létu sjá sig.

Í STUÐI  Kristín Avon Gunnars dóttir og 
Hrefna Dís Halldórsdóttir voru sprækar.

UMKRINGDAR NIKE  Ekki væsti um þær Sóleyju Kristjánsdóttur, Elfu Arnardóttur 
og Söndru Sif Magnúsdóttur í þessum skófans.



THE 
THUNDER 
BUDDIES 

ARE BACK

MARK

WAHLBERG
SETH

MACFARLANE
AMANDA

SEYFRIED
MORGAN

FREEMAN

F RUMSÝND 25. JÚNÍ

, OGFORSALA Á
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FÓTBOLTI María Þórisdóttir, landsliðs-
kona Noregs í fótbolta, stóð vaktina í 
miðri vörn liðsins gegn Evrópumeist-
urum Þýskalands á HM í Kanada í 
síðustu viku. María er fulltrúi Íslands 
á HM, en hún er dóttir Þóris Hergeirs-
sonar, þjálfara norska kvennalands-
liðsins í handbolta.

María spilaði sinn fyrsta A-landsleik 
gegn Íslandi á Algarve-mótinu fyrr á 
þessu ári og var nú mætt til að halda 
einu besta liði heims í skefjum. Það 
gerði hún frábærlega.

Þetta er nokkuð magnað þar sem 
hún íhugaði að hætta í fótbolta 
fyrir nokkrum árum, en hún er einnig 

frábær handboltakona og fór aftur að 
æfa hann.

„Þegar ég kom heim af HM U20 
fyrir þremur árum var ég alveg búin 
að fá nóg. Ég fann ekki hvatninguna 
til að halda áfram,“ segir María, sem 
glímdi við mikið af meiðslum á þeim 
tíma, í viðtali við heimasíðu norska 
knattspyrnusambandsins.

„Ég saknaði fótbolta alltaf meir og 
meir og fór að finna fyrir ástinni aftur 
þegar við hituðum upp í fótbolta á 
handboltaæfingum. Þá ákvað ég að 
byrja aftur,“ segir María sem fór aftur 
af stað af krafti í fótboltanum fyrir ári 
og er nú á HM.  - tom

Fulltrúi Íslands á HM íhugaði að hætta í fótbolta

Á HM  María var í byrjunarliðinu gegn 
Evrópumeisturunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Þróttur stefnir hraðbyri upp í Pepsi-deild karla 
í fótbolta en liðið vann stórleikinn gegn KA, 2-1, í sjöttu 
umferðinni á gervigrasinu í Laugardal í gær. Þróttur er 
búinn að vinna alla sex leiki sína til þessa í deildinni með 
markatölunni 17-2.

Viktor Jónsson heldur áfram að raða inn mörkum, en 
þessi 21 árs gamli framherji sem er í láni frá Víkingi skoraði 
sjöunda mark sitt í gær sem reyndist sigurmarkið. Hann 
er nú búinn að skora í öllum umferðum deildarinnar og 
bikarnum.

Þessi velgengni Þróttar er bara áframhald af síðustu leik-
tíð, þeirri fyrstu sem Englendingurinn Gregg Ryder var með 
liðið. Eftir að Þróttur var nærri fallinn 2013 sneri Ryder 
dæminu við og endaði í þriðja sæti í fyrra. Nú virðist ekkert 
geta stöðvað Þróttara á leið sinni í Pepsi-deildina á ný.  - tom

Ekkert fær stöðvað Þróttara

HANDBOLTI Stelpurnar okkar í 
íslenska handboltalandsliðinu 
standa áfram utan stórmótanna, 
en eftir að fara á þrjú í röð frá 
2010-2012 hefur íslenska liðið ekki 
komist á síðustu þrjú. Þær fara 
ekki á HM 2015 í Danmörku í lok 
árs þrátt fyrir jafntefli, 19-19, og 
hetjulega frammistöðu gegn firna-
sterku liði Svartfjallalands.

Brekkan var alltof brött fyrir 
íslenska liðið eftir níu marka 
tap ytra í fyrri leiknum. Ágúst 
Jóhannsson landsliðsþjálfari fékk 
þó nákvæmlega það sem hann 
vildi; frábæra frammistöðu frá 
baráttuglöðu íslensku liði.

Það segir kannski sitt um styrk-
leika svartfellska liðsins, og hvað 
Ísland á enn mikið verk eftir óunn-
ið í sóknarleiknum, að Florent-
ina Grecu-Stanciu, markvörður 
Íslands, varði 30 skot í leiknum 
og var með 63 prósenta hlutfalls-

markvörslu. Þrátt fyrir það náði 
Ísland ekki í sigur.

Hrafnhildur Hanna Þrastar-
dóttir, markahæsti leikmaður Olís-
deildarinnar, er að koma virkilega 
sterk inn í landsliðið og stýrði leik 
þess af myndarskap í gær. Hún 
er líka öflug skytta og skilaði 
fimm mörkum úr átta skotum, en 
 þremur úr vítaköstum. 

Varnarleikur Íslands var virki-
lega góður. Sunna Jónsdóttir var 
eins og klettur fyrir miðju hennar 
og gerði mikið fyrir Florentinu í 
markinu. 

Stelpurnar fengu tækifæri til að 
vinna leikinn í næstsíðustu sókn 
leiksins en Ramune Pekarskyte 
skaut hátt yfir markið. Ramune 
átti arfadapran seinni hálfleik. 
Hinum megin kórónaði Florentina 
stórkostlegan leik sinn með því að 
verja lokaskot Svartfellinga.   
 - tom

Brekkan var einfaldlega of brött
Ísland fer ekki á HM í handbolta þrátt fyrir góðan leik gegn Svartfj allalandi.

FRAMTÍÐIN  Hrafnhildur Hanna 
Þrastardóttir spilaði mjög vel í gær og 
skoraði fimm mörk.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÚRSLIT
PEPSI-DEILD KVENNA

STJARNAN - ÞÓR/KA 5-1
1-0 Írunn Þorbjörg Aradóttir (13.), 2-0 Anna 
Björk Kristjánsdóttir (19.), 2-1 Sara M. Miller 
(21.), 3-1 Sjálfsmark (67.), 4-1 Harpa Þorsteins-
dóttir (76.), 5-1 Írunn Þorbjörg Aradóttir (81.).

STAÐAN
Breiðablik 5 4 1 0 16-2 14
Stjarnan 6 4 0 2 15-4 12
Selfoss 5 4 0 1 13-6 12
Þór/KA 6 3 2 1 15-11 11
ÍBV 5 3 1 1 13-4 10
Valur 5 3 0 2 12-8 9
Fylkir 5 1 1 3 4-12 4
Afturelding 5 0 1 4 3-16 1
KR 5 0 1 4 3-17 1
Þróttur 5 0 1 4 0-14 1

NÆSTU LEIKIR Á ÞRIÐJUDAG
FYLKIR - ÍBV 18.00
VALUR- BREIÐABLIK 19.15
KR - ÞRÓTTUR 19.15
SELFOSS - AFTURELDING 19.15

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
er kominn í stutt sumarfrí eftir 
að lið hans, Unicaja Málaga, féll 
úr leik í undanúrslitum spænsku 
úrvalsdeildarinnar í körfubolta.

Málaga-liðið tapaði gegn 
Barcelona, 77-74, í framlengdum 
leik í Katalóníu og mæta Börs-
ungar erkifjendum sínum í Real 
Madrid í úrslitaeinvíginu.

Málaga-menn voru grátlega 
nálægt ótrúlegri endurkomu, en 
eftir að tapa fyrstu tveimur leikj-
unum í einvíginu á útivelli unnu 
þeir báða heimaleikina og komu 
einvíginu í oddaleik.  - tom

Sumarfrí eft ir 
framlengingu

TÆPT  Jón Arnór og félagar voru nálægt 
ótrúlegri endurkomu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

HANDBOLTI Ýmsar vangaveltur 
voru um það í aðdraganda leiks-
ins gegn Svartfjallalandi hvort 
Ísland væri komið á EM í Póllandi 
eða ekki. Samkvæmt tölfræðinni 
var íslenska liðið ekki alveg öruggt 
með sæti í lokakeppninni en það 
þurfti ansi mikið að gerast til að 
svo yrði ekki.

En íslensku strákarnir tóku þá 
skynsamlegu ákvörðun að treysta 
ekki á tölfræðina og rúlluðu yfir 
Svartfellinga frammi fyrir fullri 
Laugardalshöll í gær. Staðan var 
19-11 í hálfleik og þegar yfir lauk 
munaði tólf mörkum á liðunum, 
34-22. Farseðilinn til Póllands er 
því klár en þetta er í níunda sinn í 
röð sem Ísland verður með í loka-
keppni EM.

Mikið vatn runnið til sjávar
Einn maður hefur verið með á 
öllum þessum mótum, Guðjón 
Valur Sigurðsson, en EM í Póllandi 
verður hans nítjánda stórmót. Ein-
stakur árangur hjá þessum magn-
aða íþróttamanni sem byrjaði leik-
inn í kvöld af miklum krafti, öfugt 
við leikinn í Ísrael á miðvikudag-
inn. Fyrirliðinn skoraði fjögur af 
fyrstu sex mörkum Íslands og gaf 
tóninn fyrir framhaldið.

Sigurinn í gær fullkomnaði 
endur reisn íslenska handbolta-
landsliðsins eftir erfiða mánuði. 
Ísland tapaði sem kunnugt er fyrir 
Bosníu í umspilsleikjum um sæti 
á HM Katar en komst svo bak-
dyramegin inn á mótið. Íslenska 
liðið endaði í 11. sæti í Katar eftir 
misjafna spilamennsku. Þá voru 
íslensku strákarnir búnir að gera 
sér erfitt fyrir í riðlinum í undan-
keppni EM með því að tapa fyrir 
Svartfjallalandi á útivelli í nóvem-
ber á síðasta ári.

Síðan þá hefur mikið vatn runn-
ið til sjávar og það hefur verið allt 
annað að sjá íslenska liðið í síðustu 
fjórum leikjum í undankeppninni. 

Íslensku strákarnir byrjuðu á því 
að valta yfir Serbíu í Höllinni, 
38-22, fylgdu því eftir með jafn-
tefli við sama lið á útivelli, unnu 
svo tíu marka sigur á Ísrael í Tel 
Avív áður en þeir settu punktinn 
yfir i-ið með sigrinum á Svart-
fjallalandi. Íslenska liðið skoraði 
32,8 mörk að meðaltali í þessum 
fjórum leikjum og fékk aðeins á 
sig 23,3 mörk. 

Hugarfarið breyttist
Aron Kristjánsson landsliðsþjálf-
ari þakkar breyttu hugarfari þenn-
an viðsnúning á leik íslenska liðs-
ins: „Þetta snerist um hugarfarið. 
Við spiluðum mjög vel á EM í Dan-
mörku 2014 en það kom eitthvað 
þreytu- og vanmatsástand fyrir 
leikina gegn Bosníu, liði sem við 
héldum að við myndum vinna.“ 

„Við töpuðum því einvígi og 
umræðan í kringum HM í Katar 
var svolítið neikvæð. Þar vorum 

við mjög sveiflukenndir, áttum 
frábæra leiki inn á milli í bland við 
mjög lélega. Það var svolítið áfall 
fyrir okkur,“ sagði Aron.

„Þegar við komum inn í Serbíu- 
verkefnið var hugarfarið allt 
annað og allir voru klárir á því um 
hvað þetta snerist,“ bætti Aron við. 
Hann segir að íslenska liðið hafi 
ákveðið að sækja aftur í grunn-
gildin; baráttuna og fórnfýsina 
sem hefur skilað því svo langt í 
gegnum tíðina.

En það spilar fleira inn í. Björg-
vin Páll Gústavsson hefur spilað 
glimrandi vel í íslenska markinu 
og samvinna þeirra Bjarka Más 
Gunnarssonar og Vignis Svavars-
sonar í miðri vörninni verður betri 
með hverjum leiknum. Vörnin 
og markvarslan hafa svo skilað 
íslenska liðinu fjölda marka úr 
hraðaupphlaupum sem vantaði í 
Katar. Og svo munar öllu að hafa 
Aron Pálmarsson heilan. Hann 

kann handbolta upp á tíu og spil-
aði eins og engill í gær, skoraði sex 
mörk og átti auk þess mýgrút af 
stoðsendingum á félaga sína.

Góð ára í kringum Ólafs
Þá hefur innkoma Ólafs Stefáns-
sonar í þjálfarateymið haft sitt 
að segja að sögn Arons: „Það var 
frábært að fá Óla inn. Hann er 
 mikill liðsmaður og það er góð ára 
í kringum hann. Hann gefur leik-
mönnunum góð ráð og kemur inn 
með taktísk atriði.“ 

„Þjálfarateymið virkar rosa-
lega vel og þessi samsetning hefur 
komið vel út,“ sagði Aron sem 
getur farið brosandi í sumarfrí; 
nýkrýndur Danmerkurmeistari 
með Kolding og búinn að koma 
Íslandi á EM. Það er þó enn óvíst 
hvort Aron verði áfram við stjórn-
völinn hjá íslenska landsliðinu en 
það var á honum að skilja að það 
væri líklegra en ekki.  ingvithor@365.is

Endurreisnin fullkomnuð
Íslenska landsliðið tryggði sér sæti á níunda Evrópumótinu í handbolta í röð með tólf marka sigri á Svart-
fj allalandi, 34-22, í Laugardalshöllinni í gær. Strákarnir eru búnir að rífa sig upp úr Katar-deyfðinni.

TIL PÓLLANDS  Strákarnir okkar fagna sigrinum í gær og eru á leið á EM í enn eitt skiptið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SPORT 15. júní 2015  MÁNUDAGUR

MÁNUD. KL. 19:30

365.is      Sími 1817

FJÖLNIR – LEIKNIR
Nýliðar Leiknis halda í Grafarvoginn í kvöld og etja kappi við 
Fjölnismenn. Ekki missa af beinni útsendingu á Stöð 2 Sport og 
Stöð 2 Sport 2 sem hefst stundvíslega klukkan 19:30.



MÁNUDAGUR  15. júní 2015  | SPORT | 19

Glæsilegt úrval af útivistarvörum 
á frábæru verði!
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Allt fyrir 
útivistina 
og veiði!

MCKINLEY JUNO COMFORT
Burðarpoki  fyrir börn allt að 15 kíló. 
Stillanlegt bak. Mörg geymsluhólf.

MCKINLEY CRXSS 25  
Góður 25 lítra bakpoki.

CKINLEY CRXSS 2525

22.990
Fullt verð: 29.990

TILBOÐ

15.990
3ja manna tjald

Gott verð

19.990
Fullt verð: 24.990

TILBOÐ

MCKINLEY FLINDUKA
4 manna tjald. Þyngd: 5,9 kg. Ytra 
tjald 2000 mm vatnsheldni. Gólf 
10000 mm vatnsheldni.

11.990

12.990

MCKINLEY DALTON TREK
Svefnpoki. Litur: Rauður.

ab
re

ng
l.

3ja manna tjald

12 9912.99
MCKINLEY NEVADA 3
3 manna tjald. Þyngd: 3,6 kg. Ytra 
tjald 2000 mm vatnsheldni. Gólf 
10000 mm vatnsheldni.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. SUN. 11-15.

Kolvetnaskert,
próteinríkt og fitulaust

Hentar 
fyrir LKL 
mataræði
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Mörkin: 1-0 Kristinn Jónsson (15.), 2-0 Kristinn 
Jónsson (26.), 2-1 Rolf Toft (50.), 3-1 Höskuldur 
Gunnlaugsson (57.), 4-1 Ellert Hreinsson (86.).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6, Elfar Freyr 
Helgason 5, Damir Muminovic 7, *Kristinn Jóns-
son 9 - Oliver Sigurjónsson 6, Arnþór Ari Atlason 
6 (65. Davíð Kristján Ólafsson 5), Andri Rafn 
Yeoman 6 - Guðjón Pétur Lýðsson 5, Höskuldur 
Gunnlaugsson 8 (88. Olgeir Sigurgeirsson -), Ellert 
Hreinsson 7.

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 7 - Tómas 
Guðmundsson 4 (40. Haukur Baldvinsson 5), 
Milos Zivkovic 6, Alan Lowing 6, Halldór Smári 
Sigurðsson 5 - Igor Taskovic 6 (65. Finnur Ólafsson 
5), Dofri Snorrason 6, Arnþór Ingi Kristinsson 5 
(69. Viktor Bjarki Arnarsson 5) - Davíð Örn Atl-
ason 6, Rolf Toft 6, Andri Rúnar Bjarnason 6.

Skot (á mark): 14-16 (7-4) Horn: 2-9

Varin skot: Gunnleifur 3 - Nielsen 2

4-1
Kópavogsvöllur
Áhorf: 1.386

 Garðar Örn 
Hinriksson (8)

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2015
STAÐAN
FH 8 6 1 1 19-8 19
Breiðablik 8 5 3 0 15-5 18
Valur 8 4 2 2 15-10 14
Fjölnir 7 4 2 1 11-7 14
KR 7 4 1 2 13-9 13
Fylkir 7 2 3 2 9-9 9
Stjarnan 7 2 3 2 8-10 9
Leiknir R. 7 2 2 3 10-10 8
Víkingur R. 8 1 3 4 11-16 6
ÍA 7 1 2 4 3-9 5
Keflavík 8 1 1 6 7-17 4
ÍBV 8 1 1 6 7-18 4

NÆSTU LEIKIR
Í kvöld: 19.15 KR-ÍA, Alvogenvöllur - 19.15 
Fylkir-Stjarnan, Fylkisvöllur - 20.00 Fjölnir-
Leiknir, Fjölnisvöllur. 

Mörkin: 0-1 Patrick Pedersen (42. víti), 0-2 Insa 
Bohigues Fransisco (43. sjálfsmark), 1-2 Hólmar 
Örn Rúnarsson (63.).

KEFLAVÍK (4-3-3): Sindri Kristinn Ólafsson 
5 - Sindri Snær Magnússon 5, Samuel Jimenez 
Hernandez 4, Haraldur Freyr Guðmundsson 4, 
Insa Bohigues Fransisco 3 - Frans Elvarsson 5, 
Hólmar Örn Rúnarsson 6, Leonard Sigurðsson 4 
(52. Magnús Þórir Matthíasson) - Bojan Stefán 
Ljubicic 5 (64. Magnús Sverrir Þorsteinsson 6), 
Sigurbergur Elísson 5, Hörður Sveinsson 5 (78. 
Daníel Gylfason -).

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 4 - Thomas 
Guldborg Ghristensen 7, Baldvin Sturluson 
6, *Orri Sigurður Ómarsson 8, Andri Fannar 
Stefánsson 7  - Iain James Williamson 6 (75. 
Einar Karl Ingvarsson -), Haukur Páll Sigurðsson 
7, Kristinn Freyr Sigurðsson 7  - Sigurður Egill 
Lárusson  8 (92. Daði Bergsson-), Kristinn Ingi 
Halldórsson 6, Patrick Pedersen 7 (86. Haukur 
Ásberg Hilmarsson -).

Skot (á mark): 4-3 (2-2) Horn: 9-11

Varin skot: Sindri Kristinn 1 - Ingvar Þór 1

1-2
Nettóvöllurinn 
Áhorf: 980

 Gunnar Jarl 
Jónsson (7)

Mörkin: 0-1 Kristján Flóki Finnbogason (22.), 0-2 
Steven Lennon (38.), 1-2 Aron Bjarnason (56.), 1-3 
Kristján Flóki Finnbogason (81.), 1-4 Kristján Flóki 
Finnbogason (90.+5).

ÍBV (4-4-2): Guðjón Orri Sigurjónsson 5 - 
Jonathan Barden 4, Avni Pepa 5, Hafsteinn Briem 
5, Tom Even Skogsrud 6 - Víðir Þorvarðarson 5, 
Gunnar Þorsteinsson 6 (85., Devon Már Griffin 
-), Mees Junior Siers 5, Aron Bjarnason 6 - Bjarni 
Gunnarsson 6, Jonathan Glenn 5.

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jón Ragnar 
Jónsson 6, Pétur Viðarsson 5, Kassim Doumbia 7, 
Böðvar Böðvarsson 6 (88., Sam Tillen -) - Jérémy 
Serwy 5 (77., Brynjar Ásgeir Guðmundsson -), 
Bjarni Þór Viðarsson 6, Davíð Þór Viðarsson 7, 
Þórarinn Ingi Valdimarsson 7 (90., Sigurður Gísli 
Snorrason -) - *Kristján Flóki Finnbogason 9, 
Steven Lennon 8.

Skot (á mark): 6-13 (4-7) Horn: 4-7

Varin skot: Guðjón Orri 3 - Róbert Örn 3

1-4
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 766

 Vilhjálmur 
Alvar Þ. (5)
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:15
ORANGE IS THE NEW BLACK
Þriðja þáttaröðin af þessum verðlaunaþáttum um Piper 
Chapman sem lendir í fangelsi fyrir glæp sem hún framdi 
mörgum árum fyrr. Fyrir spenntustu aðdáendurnar er 
þáttaröðin sýnd  í heild sinni 16. og 17. júní á Stöð 3 frá kl. 21.
 

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

SNÝR AFTUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 21:40
STRIKE BACK
Þáttaröð sem byggð er á 
samnefndri sögu eftir fyrrum 
sérsveitarmann í breska 
hernum.

 | 21:40
VICE
Áhrifamiklir og ferskir 
fréttaskýringaþættir frá HBO 
þar sem fjallað er um málefni 
líðandi stundar um heim allan. 
 

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:50
FRESH OFF BOAT
Gamanþættir um tævanska 
fjölskyldu sem flytur til 
Ameríku á tíunda áratugnum 
og freistar þess að fá að 
upplifa ameríska drauminn.

 | 20:25
LÍFSSTÍLL
Glæsilegir tísku- og hönnunar-
þættir þar sem Theodóra Mjöll 
fjallar um allt sem tengist 
tísku, hönnun og lífsstíl.
 

 | 22:25
GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir um hið 
magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í 
Westeros.
 

 | 18:24
SVAMPUR SVEINSSON
Svampur Sveinsson á heima í 
dúpinu í Ananas og vinnur á 
hamborgarastaðnum 
Klemmabita.
 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 The Middle
08.25 Selfie
08.50 2 Broke Girls 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Animals Guide to Survival
11.05 Lífsstíll 
11.25 Falcon Crest
12.10 Fókus
12.35 Nágrannar 
13.00 X-factor UK
13.55 X-factor UK
14.50 Hart of Dixie
15.40 ET Weekend
16.30 Villingarnir 
16.55 Marry Me
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag
19.40 Mike & Molly
20.00 The New Girl
20.25 Lífsstíll 
20.50 Fresh Off the Boat
21.15 Orange Is the New Black
22.15 Game of Thrones
23.20 Vice
23.50 Daily Show: Global Edition
00.15 White Collar 
01.00 Veep
01.30 A.D.: Kingdom and Empire
02.10 Murder in the First
02.55 Last Week Tonight with John Oliver
03.25 Louie
03.45 Scream 4 
05.30 Mike & Molly
05.50 Fréttir og Ísland í dag

16.45 The World’s Strictest Parents
17.45 One Born Every Minute UK
18.35 Suburgatory
19.00 The Amazing Race
19.45 Wilfred
20.10 Drop Dead Diva
20.55 No Ordinary Family
21.40 Strike Back
22.30 Justified
23.15 Mental
00.00 The Amazing Race
00.40 Wilfred
01.05 Drop Dead Diva
01.45 No Ordinary Family
02.30 Strike Back
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.25 Dýragarðurinn okkar
17.20 Tréfú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt? 
17.47 Loppulúði, hvar ertu? 
18.00 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Staður og bækur
18.30 Í garðinum með Gurrý
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Dýrafylkingar 
21.00 Dicte
21.45 Hið sæta sumarlíf
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland 
23.20 Krabbinn
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

17.55 Friends
18.20 Modern Family
18.45 Mike & Molly
19.05 The Big Bang Theory
19.30 Sjálfstætt fólk
20.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.35 Sisters
21.20 True Detective
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Tyrant
23.40 Grimm
00.25 Sjálfstætt fólk 
01.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.25 Sisters
02.10 True Detective
03.10 Curb Your Enthusiasm
03.40 Tyrant
04.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.15 Cast Away
12.35 Another Cinderella Story
14.05 Jane Eyre
16.05 Cast Away
18.25 Another Cinderella Story
20.00 Jane Eyre Rómantísk mynd frá 
2011 sem byggð er á samnefndri sögu 
eftir Charlotte Brontë. Hún fjallar um 
kennslukonuna Jane Eyre sem fellur 
fyrir húsbónda sínum en hann býr yfir 
leyndarmáli sem gæti sett strik í reikn-
inginn. Aðalhlutverkin leika Mia Wasi-
kowska, Michael Fassbender, Judi Dench 
og Jamie Bell.
22.00 The Place Beyond the Pines 
00.20 Sarah’s Key Dramatísk mynd frá 
2010 með Kristin Scott Thomas í aðal-
hlutverki. Myndin gerist í París nútímans 
og fjallar um blaðakonu sem finnur 
hvernig líf hennar er orðið nátengt ungri 
stúlku, en fjölskylda stúlkunnar flosn-
aði upp í hinum alræmdu fjöldahand-
tökum nasista í París, Vel’ d’Hiv Round-
up, árið 1942.
02.10 Compliance 
03.40 The Place Beyond the Pines 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers
14.00 Dr. Phil
14.40 Rules of Engagement 
15.05 Scorpion 
15.50 Reign 
16.30 Judging Amy
17.10 The Good Wife 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Talk 
19.10 Kitchen Nightmares 
19.55 The Office 
20.15 My Kitchen Rules 
21.00 Rookie Blue 
21.45 CSI: Cyber 
22.30 Sex & the City 
22.55 Flashpoint 
23.45 Hawaii Five-0 
00.30 Parenthood 
01.15 Nurse Jackie 
01.40 Californication
02.10 Rookie Blue 
02.55 CSI: Cyber 
03.40 Sex & the City 
04.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Brunabílarnir 07.22 Ævintýri 
Tinna  07.47 Ævintýraferðin 08.00 
Strumparnir 08.25 Latibær 08.47 Elías 
09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæs-
irnar frá Madagaskar  09.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 09.55 Sumardalsmyll-
an  10.00 Áfram Diego, áfram!  10.24 
Svampur Sveinsson 10.49 Tommi og 
Jenni  10.55 UKI 11.00 Brunabílarn-
ir 11.22 Ævintýri Tinna  11.47 Ævin-
týraferðin  12.00 Strumparnir 12.47 
Elías 13.24 Mörgæsirnar frá Madagask-
ar 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55 
Sumardalsmyllan  14.00 Áfram Diego, 
áfram! 14.24 Svampur Sveinsson 14.49 
Tommi og Jenni 14.55 UKI 15.00 
Brunabílarnir  15.22 Ævintýri Tinna 
15.47 Ævintýraferðin 16.00 Strump-
arnir  16.25 Latibær 16.47 Elías 17.00 
Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  17.45 Doddi litli og Eyrna-
stór  17.55 Sumardalsmyllan  18.00 
Áfram Diego, áfram!  18.24 Svampur 
Sveinsson 18.49 Tommi og Jenni 18.55 
UKI  19.00 Hvíti kóalabjörninn  

07.25 Undankeppni EM 2016 
(Úkraína - Lúxemborg)
09.05 MotoGP 2015 
(MotoGP 2015 - Katalónía)
10.05 Undankeppni EM 2016 
(Hvíta-Rússland - Spánn)
11.45 Undankeppni EM 2016 
(Rússland - Austurríki)
13.25 Undankeppni EM 2016 
(Svíþjóð - Svartfjallaland)
15.05 Undankeppni EM 2016 
(Ísland - Tékkland)
16.45 NBA 2014/2015 - Final Game 
(Golden State - Cleveland: Leikur 5)
18.35 Euro 2016 - Markaþáttur 
19.30 Pepsí deildin 2015 
(Fjölnir - Leiknir R.)
Bein útsending frá leik Fjölnis og 
Leiknis R. í Pepsí deild karla.
22.00 Pepsímörkin 2015 
23.15 Euro 2016 - Markaþáttur 
00.10 Pepsí deildin 2015 
(Fjölnir - Leiknir R.)

12.10 Pepsímörkin 2015 
13.25 Undankeppni EM 2016 
15.05 Undankeppni EM 2016 
16.45 Undankeppni EM 2016 
18.25 Leikmaðurinn 
(Gunnleifur Gunnleifsson)
18.55 PL Bestu leikirnir 
(Man. City - QPR - 13.05.12)
19.30 Pepsí deildin 2015 
22.00 Pepsímörkin 2015 
23.15 Undankeppni EM 2016 

12.00 Helgin (e)
12.30 Kvennaráð (e)
13.15 Lífsins list (e)
13.45 Grillspaðinn (e)
14.00 Helgin (e)
14.30 Kvennaráð (e)
15.15 Lífsins list (e)
15.45 Grillspaðinn (e)
16.00 Helgin (e)
16.30 Kvennaráð (e)
17.15 Lífsins list (e)
17.45 Grillspaðinn (e)
18.00 Helgin (e)
18.30 Kvennaráð (e)
19.15 Lífsins list (e)
19.45 Grillspaðinn (e)
20.00 Lífsstíll 
20.30 Kíkt í skúrinn
21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar
22.00 Lífsstíll (e)
22.30 Kíkt í skúrinn (e)
23.00 Úr smiðju Páls Steingríms-
sonar (e)

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græð-
lingur 21.00 Íslands Safari 21.30 
Siggi Stormur

08.00 PGA Tour 2015
13.00 US Open 2010
16.30 This is the Presidents Cup 201
17.00 PGA Tour 2015
22.00 PGA Tour 2015–  Highlights
22.55 Golfing World 2015
23.45 Inside The PGA Tour 2015



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Ofnar
Háfar

OOOOOOOfn
HHHHHHHHHHHHHHááááf

KæliskáparHelluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ 
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar 
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
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Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Sumar
útsala

Rafdrifnir
sjónvarpssófar

ótrúlega þægilegir
25%
AFSLÁTTUR

KANSAS 2ja sæta sjónvarpsstófi
Stillanlegur sjónvarpssófi. Svart, brúnt og grátt leður á slitflötum. 150x90 H:100 cm.

Fullt verð: 249.900 kr.

Aðeins 187.425 kr.

KANSAS 3ja sæta sjónvarpsstófi
Stillanlegur sjónvarpssófi. Svart, brúnt og grátt leður á slitflötum. 197x90 H:100 cm.

Fullt verð: 299.900 kr.

Aðeins 224.925 kr.

Aðeins 134.925 kr.

BUFFALO 
rafmagnslyftistóll

Stillanlegur hægindastóll.

Svart, brúnt og beigelitað 

leður á slitflötum.

85x90 H:106 cm.

Fullt verð: 179.900 kr.

Þessi hallar til 
baka, skemill 
fram og lyftir 
þér á fætur.

MEIRA Á
dorma.is

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is

Sumar
útsala

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi

NATURE’S REST
heilsurúm

Aðeins  59.900 kr.

Nature’s Rest heilsudýna 

með Classic botni.

Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

33.000
krónur

AFSLÁTTUR

O&D dúnsæng

· 50% dúnn

· 50% smáfiður

+ Dúnkoddi

Fullt verð: 24.900 kr.

Aðeins  18.900 kr.Aðeins 18 900 kr

TVENNU
TILBOÐ

Þú finnur 
Dormabæklinginn á dorma.is

Landsliðs- og handboltakapp arnir 
Róbert Gunnarsson og Gunnar 
Steinn Jónsson venda nú kvæði sínu 
í kross og hafa hannað stutterma-
boli og peysur sem kennd eru við 
BOB og eru unnin í samstarfi við 
UNICEF á Íslandi.

„Við mætumst þarna, ég með 
viðskiptavitið en Róbert sem lista-
maðurinn,“ segir Gunnar og hlær  
og segir Baldur Kristjánsson ljós-
myndara einnig viðloðinn, en hann 
sér um myndatökurnar.

Hefur  Róbert verið iðinn við kol-
ann, þar sem hann hefur í mörg ár 
þrykkt á boli. Ákváðu félagarnir að 
leiða saman hesta sína og úr varð 
þessi skemmtilega útkoma. „Við 
vildum gera eitthvað saman, og 
láta gott af okkur leiða samhliða,“ 
útskýrir Gunnar og heldur áfram: 
„Við kaup á hverjum bol renn-
ur andvirði eins teppis til barna í 
flóttamannabúðum, sem UNICEF 
sér um að koma á leiðarenda, og 
þannig fær kaupandinn raunveru-

legri tengsl við góðgerðarmálefnið 
en ella,“ segir Gunnar.

Gunnar segir bolina afar vand-
aða og að þeir vonist til að fólk kaupi 
flíkurnar vegna þess að þær séu 
flottar og klæðilegar, en ekki ein-
ungis undir formerkjum góðgerðar-
mála, þó að auðvitað sé það ekki 
slæmt. „Bolirnir koma í afar veg-
legum umbúðum og fylgir sagan um 
BOB með, en við höfum búið til heil-
an heim í kringum þennan karakter 
sem endur speglar lógóið okkar.“ 

Róbert og Gunnar eru atvinnu-
menn í handbolta og er Róbert 
búsettur í Frakklandi en Gunnar 
í Þýskalandi. „Við höfum verið að 
vinna þetta mestmegnis í gegnum 
tölvurnar og svo þegar við keppum 
saman fyrir hönd landsliðsins, jú, 
og ef við náum að hittast á Íslandi,“ 
útskýrir Gunnar þegar hann er 
spurður út í hvernig allt ferlið hafi 
farið fram, en boltinn fór að rúlla í 
desember á síðasta ári. 

En hvernig gengur að flétta 

saman fatahönnun og krefjandi 
handboltaferil? „Það er nefnilega 
alltaf nóg að gera í boltanum og 
því gott að geta hellt sér í eitthvað 
annað, og aðeins gleymt sér  þannig. 
Ég held að það sé bara jákvætt 
fyrir okkur,“ bendir Gunnar á og 
skýtur að: „Og ekki snýst þetta um 
að verða ríkir, heldur að fá að skapa 
og láta gott af okkur leiða.“

Gunnar býr eins og áður segir í 
Þýskalandi ásamt unnustu sinni, 
Elísabetu Gunnars dóttur, tísku-
mógúl og bloggara á trendnet.is, og 
dóttur þeirra. Gunnar segir Elísa-
betu hafa verið duglega við að elta 
hann vegna boltans í mörg ár og að 
nú sé komið að honum. „Hún hefur 
elt mig um allt, nú eltist ég við það 
sem hún kann manna best,“ segir 
Gunnar, og viðurkennir að tískan 
sé sameiginlegt áhugamál þeirra. 
Bolirnir verða til sölu á síðunni 
bobreykjavik.com og í versluninni 
Húrra við Hverfisgötu.

  gudrun@frettabladid.is

Handboltahetjur 
hanna tískuboli BOB
„Þetta snýst ekki um að verða ríkir, heldur að fá að skapa og láta gott af okkur 
leiða,“ segir Gunnar Steinn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta og nú tískudrós.  

MEÐ VEL STAÐSETT HJÖRTU  Bolirnir fara í sölu á þriðjudag og verður slegið upp heljarinnar veislu í tilefni þessa á Húrra við 
Hverfisgötu. Hver bolur skilar andvirði teppis fyrir barn í flóttamannabúðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mánudagslagið verður að vera 
svolítið upplífgandi. Mitt er Emmylou 
með First Aid Kit.“

Hafdís Huld tónlistarkona.

„Ætli mér hafi ekki sárnað hvað 
mest hvað erlendu fjölmiðl arnir 
voru skeytingarlausir um að ég 
var í hádegishléi þegar ég tók 
þennan lúr, en ekki svona baga-
legur starfskraftur,“ segir  Haukur 
Viðar Alfreðsson, sem komst í 
heimspressuna á dögunum þegar 
samstarfsmenn hans á auglýs-
ingastofunni Brandenburg tóku af 
honum mynd sem fór á ógnarhraða 
um netmiðlana. 

„Mér fannst mjög fyndið þegar 
þetta fór á flug hérna innan-
lands en þegar ég sá þetta komið 

á erlendu miðlana, eins og Daily 
Mail, fékk ég áður óþekktan kvíða-
hnút í magann,“ útskýrir Haukur, 
en vefur blaðsins er einn mest 
sótti vefur í heimi. Þá hefur morg-
unþátturinn Good Morning Amer-
ica fjallað um málið. 

Þótti Hauki athugasemdakerfin 
ósvífnust í sinn garð. „Þarna var 
fólk að tala um hvað ég væri latur 
og að það yrði umsvifalaust rekið 
úr sínum störfum ef það myndi 
haga sér svona,“ útskýri Haukur, 
en þannig er mál með vexti að eftir 
erilsama nótt fyrir framan sjón-

varpsskjáinn lagði 
hann sig í hádeginu 
meðan samstarfs-
félagarnir brugðu 
sér út fyrir í 
hádegismat. 

„Það er mikil 
photoshop-
menning innan 
fyrirtækis-
ins, svo þetta 
kom mér kannski 
ekki mikið á óvart,“ 
segir Haukur, en 
þvertekur fyrir að 

ætla sér að skipuleggja hefnd. „Ég 
er ekki hefnigjarn, ég er líklega að 
borga til baka fyrir hrekki fortíð-
arinnar.“  -ga

Sofandi Íslendingur ratar í heimspressuna
Haukur Viðar Alfreðsson gat hlegið að gríninu innanlands en þegar Daily Mail hringdi fékk hann hnútinn. 

ÞREYTTUR 
  NBA-áhorf 
kostaði Hauk 
svefninn og 

kom honum á 
kortið samtímis. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS OG Í SÍMA 551-3800.

PÓSTLISTAFORSÖLUR WOW AIR OG PEPSI MAX HEFJAST Í DAG KL. 10.

NÁNAR Á SENA.IS/KOL

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON 

NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN 13. ÁGÚST

#KOLICELAND

MIÐASALA HEFST
Á MORGUN KL. 10 Á TIX.IS!

„Fullkomnir tónleikar!“ „Einstakir hæfileikar á sviði!“„Stórtónleikar eins og þeir gerast bestir!“



Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177
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RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
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Ég hef ætlað að skrifa þetta 
bréf mjög lengi en aldrei 

látið verða af því. En nú er 
kominn tími til að þú fáir að 
heyra sannleikann. Við þekkj-
umst ekki neitt en þú afgreiddir 
mig stundum þegar þú varst að 
vinna í 10/11 við Hverfisgötu. 
Ég horfði aldrei í augun á þér 
enda var ég þjakaður af sam-
viskubiti.

NOKKRUM árum áður hafðir 
þú tekið þátt í söngkeppni í sjón-
varpi. Það krefst hugrekkis 
og ég get vel ímyndað mér að 
stressið geti borið mann ofur-
liði. Fagmenn í sófa á móti svið-
inu og öll þjóðin heima í stofu. 
Allir að horfa á mann og dæma. 
En ég man ekki eftir flutningn-
um þínum vegna þess sem gerð-
ist næst. Björn Jörundur var 
nokkuð ánægður og áhorfendur 
klöppuðu fyrir þér. Unnur Birna 
tók þig tali. „Jæja Villi. Hvernig 
líður þér eftir flutninginn?“

SVARIÐ var svo fullkomið að 
ég hreinlega varð að hnupla 
þættinum af skráarskiptisíðu. 
Finna réttan bút, klippa hann 
út og snyrta. Lúppa. Hægja á. 
Hægja meira á. Allar hunda-
kúnstirnar. Fyrst var þetta 
aðeins til heimilis- og einkanota 
en einhverjum mánuðum síðar 
ákvað ég að deila þessu með 
umheiminum.

ÉG veit það núna að þetta var 
illa gert. Smá glappaskot sem 
fáir höfðu tekið eftir og var 
löngu gleymt gekk nú manna á 
milli í netheimum og allir hlógu 
saman á þinn kostnað. Fæst 
okkar hefðu samt sjálf getað 
komið upp stunu við þessar 
þrúgandi aðstæður, hvað þá 
heilu „mibbilihábbiliáblabala“. 
Í viðtali um daginn sagðirðu 
að þig grunaði vini þína um að 
hafa lekið myndbandinu. Það er 
ekki rétt. Ég er Lekamaðurinn. 
Óknyttastrákur og eineltispési 
sem þú þekkir ekki neitt. Sorrí 
með þetta, elsku Villi minn.

ÞÚ getur samt huggað þig við 
að ég mun örugglega fá þetta 
borgað einhvern daginn. Karma 
sér nefnilega um sína.

Elsku Villi

BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar
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